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CZĘŚĆ SZÓSTA 
UZNANIE PRAWDY 

 Rozdział UZNANIE PRAWDY to próba odpowiedzi na nasilającą się ostatnio w społeczeństwie nagonkę na 
dorosłe ofiary wykorzystania seksualnego w dzieciństwie. Jeśli słuchasz radio, śledzisz telewizję i czytasz prasę, to 
w ciągu ostatnich kilku lat na pewno zetknęłaś się z określeniem „syndrom fałszywej pamięci” zderzając się z falą 
ataków na wiarygodność ofiar i prawdziwość ich wspomnień. Postaramy się odpowiedzieć na te ataki.  
 Tak samo jak w całej książce, i w tym rozdziale cytujemy osobiste przeżycia ofiar, dodając ważne 
informacje z zakresu samopomocy. Jednakże inaczej niż dotąd - aby umieścić nagonkę w perspektywie 
historycznej, społecznej i politycznej1 - włączamy tutaj doświadczenia terapeutów, badaczy naukowych, 
klinicystów i innych ekspertów, oraz ponad sto przypisów.  

Uznanie prawdy zostało przeczytane przez wiele ofiar i profesjonalistów w dziedzinie pomagania. 
Większość z nich z uznaniem przyjmowała zawarte tu jasne informacje i analizę zjawisk związanych z tematem. 
Jedna z ofiar napisała: „Jeszcze zeszłej jesieni czułam spory zamęt wskutek tej kwestii; teraz czuję się upewniona 
i uprawomocniona.” Wtóruje jej inna: „Po tej lekturze już nie tak łatwo wsysają mnie lęki i wątpliwości, jakie 

1  Pisząc Odwagę ocalenia wysłuchaliśmy wielu dorosłych ofiar wykorzystania, by z poszanowaniem, jasnością i 
łatwością praktycznego zastosowania przedstawić to, czego się nauczyłyśmy. Pisząc Uznanie prawdy ponownie słuchałyśmy 
ofiar, ale też pracujących z nimi terapeutów, badaczy oraz innych specjalistów i działaczy, których poglądy znacznie 
ubogaciły nasze myślenie. Dziękujemy wszystkim, którzy zabieraliście głos - publicznie czy prywatnie, pisemnie czy 
słownie. Dziękujemy też tym osobom, których informacje i zwroty przyczyniły się do powstania niniejszego rozdziału. Patrz 
też: „Podziękowania” na str. ___ 

NAGONKA NA OFIARY I JEJ SKUTKI



próbuje wzbudzić we mnie cała ta nagonka.” Ta sama osoba przyznaje jednak, że było jej dużo trudniej czytać 
ten rozdział niż się spodziewała:  

Gdybym przeczytała to w 1988, na początku mojej drogi, doznałabym silnego przerażenia i lęków. Do 
diabła! Przecież minęło ponad pięć lat, a ja wciąż czuję się nieco przerażona. Trudno jest mi 
dowiadywać się, że istnieje cała prężna organizacja zwrócona przeciwko mnie i mojemu zdrowieniu. 
Dla mnie, jest ono pracą jaką wykonuję w dużym stopniu sama z siebie. I dla siebie. To nie sprawa 
polityki, odpowiedzialności społecznej, ale po prostu mojego żyć albo nie żyć. Teraz jednak widzę, że 
jest znacznie więcej czynników. Po przeczytaniu tego rozdziału musiałam zakwestionować moją 
oddzielność i zamykanie się w izolacji.  

 Istotnie, część ta zawiera materiał. który może tobą mocno zachwiać. Zamieszamy tu informacje o 
wzorcach zachowań i metodach działania oprawców. Dokumentujemy też szeroko zakrojoną falę ataków na 
leczące się i mówiące ofiary. Wszystko to może być nowym stresem i budzić przerażenie. Mogą zostać poruszone 
w tobie uczucia i wspomnienia związane z pierwotnym wykorzystaniem. Dlatego też jasno podkreślamy, że 
lektura tego rozdziału nie jest koniecznym elementem procesu leczenia. To, w jaki sposób go przeczytasz – i czy 
w ogóle przeczytasz – zależy tylko od twojego wyboru. Jeśli na codzień zmagasz się z trudnościami w zachowaniu 
wewnętrznej i życiowej równowagi, możesz nie chcieć dokładać sobie nowych obciążających wiadomości. Z 
drugiej strony jednak jeśli nagonka cię w jakiś sposób dotyka, twoje poczucie zagrożenia i podatności może 
zmaleć po lekturze tej części książki.  
 Jeśli materiały rozpowszechniane przez środowiska przeciwne ofiarom i ich zdrowieniu sieją w tobie 
pewien zamęt, złość, lęk lub utrapienie, możesz chcieć przejść od razu do podrozdziału: „Strategie radzenia sobie 
z nagonką” na str. ____ lub do ilustrującej je Historii Rachel. Jeśli jednak próbujesz zrozumieć społeczne, 
polityczne czy historyczne tło powstania i działania dzisiejszej nagonki, czytaj od początku. Znajdziesz tu wiele 
informacji na temat specyfiki nadużyć seksualnych, ich pamiętania, wpływu tej traumy oraz jej leczenia.  
 Postępuj tak samo jak z pozostałym materiałem książki, to znaczy przymierzaj do siebie i filtruj przez 
twoje własne doświadczenie. Gdybyś podczas tej lektury dysocjowała lub przeżywała lęki, przerwij, odłóż książkę 
na pewien czas lub przejdź do innej jej części. Przeskakuj partie niosące więcej informacji niż jesteś gotowa 
przyjąć. Możesz poczytać trochę teraz, a trochę potem. Lub odłożyć na przyszłość cały ten rozdział. Wybór należy 
do ciebie.  

NAGONKA – NARASTAJĄCA „FALA ODBOJOWA” (BACKLASH) 

 Od 1992 roku z coraz większym niepokojem śledzimy prowadzoną przez pewne wpływowe kręgi nagonkę 
na ofiary wykorzystania seksualnego w dzieciństwie, ich terapeutów i inne wspierające je osoby. Ruch ten czyni 
zastraszający społeczny progres. Prawda o kazirodztwie napotyka na ogień zaporowy artykułów i wywiadów w 
prasie i na liczne programy typu talk-show w telewizji i radio. Atakują one i podważają wiarygodność ofiar, ich 
terapeutów i książek, takich jak Odwaga ocalenia. Tytuły z pierwszych stron gazet, typu: „Wyparte wspomnienia 
dzieci, zrujnowani rodzice,” „Nie dajmy się wciągnąć w tryby dorosłych ofiar kazirodztwa” czy „Gdy fałszywa 
pamięć bierze w jasyr rodzinę” pojawiają się regularnie w całym kraju.2
 Typowy artykuł zaczyna się tak:  

 Docieramy do całego szeregu osób twierdzących, że coś takiego jak wykorzystanie nigdy nie miało 
miejsca - do rodziców, których dorosłe dzieci po podjęciu terapii nagle występują z oskarżeniami o 
popełnianie na nich kazirodztwa czy nawet satanistycznych nadużyć seksualnych. Mówiąc w czasie 
przeszłym o swoich rodzinach, które były pełne harmonii, miłości i troski, a dziś zostały dosłownie 
rozerwane na strzępy, osoby te są przekonane, że ich niezasłużone cierpienie jest wynikiem opacznie 
prowadzonych terapii tzw. odzyskiwania wspomnień.3

 Inny typ artykułów uderza w wyższe, emocjonalne rejestry, np.: 

 Wychowałaś, je, hołubiłaś, chuchałaś i dmuchałaś ocierając łzy i nosy aż w końcu wprowadziłaś je w 
dorosłość i mogły pójść w świat. Teraz wracają... by oskarżyć cię o gwałt.4

 Wielu z tych, co starają się podważyć wiarygodność ofiar, twierdzi z niezachwianą pewnością siebie, że 
wspomnienia te są nieprawdziwe, że znaczna część rodziców jest fałszywie oskarżona i że ci, którzy mienią się 
ofiarami zostają zwykle wprowadzeni w błąd przez niedouczonych, manipulujących terapeutów, autorów i 
wydawców -a nawet, że przeszli specjalne pranie mózgu. 
 Z początku myślałyśmy, że mądrze będzie zignorować te ataki - że prawda o seksualnym 
wykorzystywaniu dzieci jest tak oczywista iż przeważy w społecznej świadomości. Jednak ku naszemu 

2 The San Jose Mercury News, 11.10.1992 str. 21; The New York Times Book Rewiew, 03.01.1993, str. 1; The San 
Francisco Examiner, 04.04.1993, str. A-15. 
3 The San Francisco Examiner, 04.04.1993, str. A-15. 
4 The Cleveland Pain Dealer, 17.05.1992. 



rozczarowaniu w całym kraju coraz częściej zaczęły zjawiać się w prasie wysoce nieprzychylne, pełne uprzedzeń i 
wyrwane z historyczno-politycznego kontekstu artykuły. Jeden w drugi posługują się one identycznymi historiami, 
a nawet identycznymi cytatami, przeinaczeniami i błędną w istocie informacją. Urywki  z Odwagi ocalenia czy 
innych książek terapeutycznych z naszego zakresu są wyrywane z kontekstu, a badania nad specyfiką pamięci - 
przytaczane selektywnie, naginane i nadinterpretowane. Przedstawiane są tylko skrajnie drastyczne przypadki 
nadużyć na dzieciach, co tym łatwiej wywołuje niedowierzanie ogółu, zaś relacje o dawnej idylli rodzinnej i 
obecnych dramatach pochodzą od niemal wyłącznie osób oskarżonych.  
 Większość tych sprawozdań prasowych tchnie skrajną niechęcią wobec ofiar i umniejszaniem, opisując je 
jako podatne na sugestie, manipulowane, mściwe i niewdzięczne lub po prostu obłąkane dzieci. Tak się 
niefortunnie składa, że podobnymi opiniami ofiary wykorzystania były karmione od zawsze.  
 Kiedy nagonka osiągnęła rozmiary ogólnokrajowego pierwszoplanowego tematu w mediach, zaczęłyśmy 
słyszeć skargi od ofiar zaalarmowanych powszechną napaścią na ich integralność i dobro. Jedna z nich pisała: 
„Przeżyłam szok i wściekłość za te ataki na ofiary i na tych, którzy je wspierają i leczą. Te publikacje niszczą to, co 
z takim trudem uzyskałam i z czego czerpię moją siłę.”  
 Wskutek wyzierającej zewsząd wrogości część ofiar przeżywa dotkliwą udrękę. Inne jednak, zwłaszcza te 
zaawansowane w procesie zdrowienia, nie czują się tak mocno zachwiane i dotknięte. I choć lepiej zdają sobie 
sprawę z zagrożeń, jakie niesie taka powszechna krucjata, umieją zachować równowagę w pośrodku tej burzy.  
 Medialne ataki na wiarygodność ofiar i ich wspomnień działają szczególnie niszcząco na te z nich, które 
dopiero zaczynają leczenie lub wciąż zmagają się z rekonstrukcją własnej historii. Cierpieć wskutek intruzywnych 
retrospekcji (wtargnięć) i przerażających wspomnień, a jednocześnie podlegać pomówieniom nie tylko ze strony 
rodziny ale i świata, że są to urojenia czy wszczepione sugestie – takie oblężenie może naprawdę załamać. Jedna 
z ofiar powiedziała krótko: „Wywlekać tak bolesne wspomnienia przed społeczeństwem, które cię za to 
kamienuje, to prawdziwy horror.”  
 Kwestie podnoszone przez nagonkę żerują na niepewności ofiar, która w procesie leczenia jest 
zjawiskiem normalnym. Wiele osób wykorzystanych w dzieciństwie przez całe życie udaje, że nic podobnego nie 
zaszło, pragnąc, by stało się to prawdą lub wysłuchuje od rodziny wywodów, że jest nienormalna. W tej sytuacji 
niezmiernie trudno przychodzi im uwierzyć wspomnieniom i zaakceptować, że dotknęło je wykorzystanie. A teraz 
ofiary, bombardowane doniesieniami o fałszywych wspomnieniach, mają jeszcze większy problem z zaufaniem 
sobie.  
 To, że owe publiczne debaty nakładają się na cierpienia i wątpliwości znane ofiarom z ich rodzin 
pierwotnych, czyni ich leczenie procesem jeszcze boleśniejszym, dłuższym i trudniejszym. „Dla mnie to wszystko 
powiela moją sytuację w dzieciństwie, gdy próbowałam opowiadać i nikt mi nie wierzył” - mówi jedna z kobiet. 
Inna dodaje: 

To nowa karta w chorej historii mojej chorej rodziny. Ojciec tak się odwinął, że zwołał rodzinny zjazd, 
na którym chce użyć detektora kłamstw. Niezły żart! Nie mieliśmy zjazdu rodzinnego od trzydziestu lat... 
Po prostu nigdy nie tworzyliśmy rodziny. 

 Na wiele ofiar nagonka działa tak, jakby wykorzystanie wciąż się powtarzało - z tą różnicą, że tym razem 
rolę atakującej i zaprzeczającej rodziny przejmują media: radio, telewizja, gazety, lecz także sąsiedzi, a czasem 
nawet przyjaciele. Dawna trauma odżywa i powraca razem z uczuciami, jakie towarzyszyły tym wczesnym 
nadużyciom. Objaśnia to jedna z ofiar:  

 Czuję się tak, jakby nad moją głową wisiał miecz Damoklesa, gotów spaść w każdej chwili, a lina, po 
której staram się przejść nad przepaścią na stronę ocalenia, strzępi się i przeciera. Wszystko to jest 
ogromnie niebezpieczne i przerażające, zupełnie tak samo jak pierwotne wykorzystanie. 

 Wiele ofiar niepokoi się jaki wpływ na ich zdrowienie będzie miała ta „fala odbojowa” zaprzeczania 
społecznego. Skarżą się, jak rozdzierająco działa na nie fakt, że ciężko okupiony postęp w leczeniu jest teraz 
podkopywane przez nagłą zmianę społecznego nastawienia. Oto głos kolejnych dwóch ofiar:  

Ataki na ofiary i tych, co im pomagają, wywołują we mnie lęk. Przeraża mnie perspektywa, że nasi 
terapeuci i inni wspierający ludzie poddawani są takim naciskom – że w rezultacie nie będą w stanie dłużej 
świadczyć swych usług. To wygląda na prawdziwą wojnę. 

Ostatnia fala napaści może sprawić, że nie wiadomo jak wielka liczba ofiar zacznie znów cierpieć w 
skrytości, chroniąc tym swoich oprawców... A w rezultacie spowodować całkiem niekontrolowany cykl 
seksualnego wykorzystywania dzieci w naszym kraju. 

Wiele ofiar kipi wściekłością i pyta, co mają robić, aby się chronić. Inne proszą nas, jako autorki Odwagi ocalenia, 
o wsparcie i kierownictwo w tej walce:  

W sobotę dostałam list od ojca, w którym prosi mnie, bym odłożyła na bok złość i uprzedzenia i 
przeczytała załączony plik artykułów o „syndromie fałszywej pamięci.” Otrzymanie od niego tych 
materiałów jest dla mnie uczuciowo równoznaczne z seksualnym gwałtem. Mam nadzieję, że możecie dać 
jakiś odpór tej fali powszechnego zaprzeczania.  



 Właśnie z powodu podobnych listów, jak i obaw o wpływ potężniejącej nagonki na wszystkie ofiary, 
zdecydowałyśmy się zareagować. Mamy czworaki cel. Po pierwsze, chcemy was utwierdzić i wesprzeć. Chcemy 
przypomnieć, że możecie sobie ufać - możecie śmiało wierzyć swoim spostrzeżeniom, wspomnieniom, jak i ciału. 
Powtarzamy raz jeszcze: nie jesteście same. Po drugie, umieszczając nagonkę w jej historycznym kontekście i 
analizując taktykę, mamy nadzieję dać wam głębsze rozumienie i wgląd w charakter tych ataków. Po trzecie, 
chcemy wam pomóc radzić sobie z każdym rodzajem wpływu, jaki osobiście możecie odczuwać. Jeśli brak ci 
jasności, podważasz swoje wspomnienia lub, czując złość na te prześladowania, chcesz wiedzieć, co robić i jak 
działać, mamy określone sugestie. Po czwarte, chcemy wyznaczyć na przyszłość pewne kierunki postępowania w 
pozytywny i szanujący się sposób.  

TROCHĘ HISTORII 
 Historia zaprzeczania faktom kazirodztwa ciągnie się od 1860 roku, od jego pierwszego odkrycia i 
ujawnienia. Od tej pory co trzydzieści pięć lat każdy z najbardziej proroczych klinicystów swojej epoki 

stawał przed alternatywą, że albo zatuszuje swoje odkrycia, albo - wyszydzony - popadnie w niełaskę i 
zapomnienie.5
- Roland Summit  

 Nie pierwszy raz w nowożytnej historii ofiarom wykorzystania seksualnego wmawia się, że kłamią, 
błądzą, mszczą się, fantazjują, same się o to prosiły lub po prostu oszalały. W początkach swojej kariery Zygmunt 
Freud rozpoznał nadużycia seksualne w dzieciństwie jako przyczynę wielu emocjonalnych i psychicznych zaburzeń 
w wieku dorosłym. Słuchając swoich pacjentów (co w tamtych czasach było rewolucyjnym przewrotem) 
dowiedział się, że większość z nich doznała w dzieciństwie seksualnej traumatyzacji.6 W tej grupie wielu 
wykazywało wstępną amnezję tych zdarzeń, ale gdy tylko mogli przypomnieć je sobie i swobodnie o nich mówić, 
ich histeryczne symptomy zanikały. Po opublikowaniu swoich odkryć Freud był krytykowany i ośmieszany przez 
kolegów po fachu. Ostatecznie wycofał się i zaprzeczył prawdzie tworząc teorię, według której to jego pacjenci 
fantazjowali w dzieciństwie na temat seksu z rodzicem i pożądali tego.7 Spowodowało to, że wiedza naukowa 
cofnęła się ekspresem wstecz, a wykorzystywane seksualnie dzieci – a następnie dorośli jakimi się stawały – 
porzucone i wydane na pastwę.8
 Freud jednak nie jest jedynym pionierem, którego odkrycia o wykorzystywaniu dzieci zostały odrzucone. 
Jeszcze wcześniej, w 1860 roku, francuski lekarz sądowy Ambroise Tardieu publikował najpierw swoje 
wystąpienia w obronie maltretowanych dzieci, a potem też w sprawach o gwałt i seksualne nadużycia na 
dzieciach. Jego odkrycia i dowody zostały natychmiast ukryte i zaprzeczone przez współczesnych mu badaczy. 
 Także we Francji, Pierre Janet, niezależnie od Freuda, dokonał takich samych odkryć. Znalazł dowody, że 
ciężkie fizyczne, mentalne i emocjonalne objawy na jakie cierpiały jego pacjentki pochodzą z wczesnej traumy. I 
jemu nie udało się przekonać środowiska medycznego do tych odkryć, chociaż on sam nigdy się ich nie wyparł i, 
choć zepchnięty na boczny tor i zapomniany, do końca starał się leczyć osoby wykorzystane w dzieciństwie. 
 Sandor Ferenczi, uczeń Freuda, potwierdził nie tylko, że wykorzystanie seksualne w dzieciństwie 
prowadzi do poważnych psychologicznych zaburzeń, ale i to, że słuchanie ofiar i współbrzmienie z ich bólem 
działa lecząco. Z determinacją występował w sprawie swoich pacjentów aż do śmierci w roku 1933, mimo, że 
jego wspaniałe wglądy nigdy nie zostały zaakceptowane.  
 W 1870 roku Josephine Butler prowadziła kampanię przeciwko dziecięcej prostytucji, porównując ten 
proceder do zabronionego już wówczas handlu niewolnikami. Była za to wielokrotnie nachodzona przez londyńską 
policję i napastowana przez właścicielki burdeli. I choć zarówno w Europie jak Stanach Zjednoczonych znalazła 

5  Roland Summit: „The Centrality of Victimization: Regaining the Focal Point for Recovery of Child Sexual 
Abuse,” w: Psychiatric Clinics of North America 12, no. 2 (czerwiec 1989) str. 427. (Roland Summit jest profesorem 
zwyczajnym psychiatrii klinicznej na UCLA School of Medicine.) 
6  Freud opublikował swoje odkrycia w 1886 roku w pracy pt. Etiologia histerii. Opierał się na wynikach 
długofalowej pracy analitycznej z dwunastoma kobietami i sześcioma mężczyznami.  
7  Jean Goodwin, w „Credibility Problems in Multiple Personality Disorder Patients and Abused Children,” 
Childhood Antecedents of Multiple Personality (wyd. P. Kluft, Washington D.C.: American Psychiatric Press 1985), 
wskazuje, że Freud opublikował kilka przypadków, w których prawdziwość relacji o molestowaniu była potwierdzona przez 
inną współofiarę, świadka lub dorosłego uczestnika. Nigdy zaś nie opublikował relacji o wykorzystaniu w dzieciństwie, o 
potwierdzonej fałszywości. Mimo to wyrażał później zakłopotanie swoją łatwowiernością i kajał się, że uwierzył takim 
fantazjom, jak uwodzenie dziecka przez rodziców i seksualne napastowanie go.  
8  Pierwszą osobą, która zareagowała na wyparcie się przez Freuda jego odkryć, była Florence Rush (w artykule: 
„Freud a seksualne wykorzystywanie dzieci” w feministycznym czasopiśmie Chrysalis z 1977 roku). Zarówno jej późniejsza 
książka: The best Kept Secret: Sexual Abuse of Children (Najlepiej strzeżona tajemnica: seksualne wykorzystywanie dzieci), 
jak i Jeffrey Masson: The Assault on Truth: Freud Spuression of the Seduction Theory (Napaść na prawdę: stłumienie 
Freuda poprzez jego teorię uwiedzenia)  oraz Judith L. Herman Trauma and Recovery (wyd. polskie przez GWP pt. Przemoc 
- uraz psychiczny i powrót do równowagi, 2002), szeroko opisują tę historię.  



sojuszników dla swojej kampanii, dopiero w 1910 roku doczekała się uchwalenia przez Kongres USA 
humanitarnego aktu zabraniającego transportowania przez stanowe granice kobiet i dzieci w celu ich seksualnego 
wykorzystywania.9
 Kiedy w 1946 roku John Caffey odkrył za pomocą prześwietleń rentgenowskich fizyczne dowody 
maltretowania dzieci, społeczeństwo nadal nie chciało wierzyć w te nadużycia. Specjaliści woleli wymyślać teorie o 
genetycznych skazach i dziedziczeniu uszkodzeń szkieletu niż uznać, że maleństwa były niemiłosiernie bite. 
Dopiero w 1962 roku dzięki naukowej publikacji: The battered Child Syndrome (Syndrom dziecka 
maltretowanego) zjawisko to zaczęło wreszcie znajdować dostęp do świadomości ogółu.10

 Podobny, jeśli nie większy opór napotyka prawda o wykorzystywaniu seksualnym. Nawet tam, gdzie 
mamy ewidentne medyczne dowody popełnionego kazirodztwa, lekarze unikają ich diagnozy jako skutków 
seksualnego molestowania. Zamiast tego fabrykują racjonalizacje w rodzaju „dziecięcego promiskuityzmu,” 
„nadmiernej masturbacji,” czy „problemów kogenitalnych,” jak np. „wrodzony brak” błony dziewiczej.11

 Do lat osiemdziesiątych zeszłego wieku pojawiające się relacje o wykorzystaniu seksualnym w 
dzieciństwie spotykały się przede wszystkim z zaprzeczaniem, minimalizowaniem i obwinianiem ofiary. Przez 
pierwsze trzy ćwierćwiecza tego stulecia winą za seksualne molestowanie powszechnie obarczano dziecko. W 
1907 roku Karl Abraham opisał przypadek uprowadzenia dziewięciolatki do lasu przez sąsiada, który usiłował ją 
tam brutalnie zgwałcić. Dziecko broniło się tak dzielnie, ze udało mu się wyrwać i zbiec. ale Abraham twierdził, że 
dziewczynka najpierw „pozwoliła się uwieść” napastnikowi i „pozwoliła mu się podniecić i pozwoliła na wiele zanim 
się wyrwała i uciekła, nic więc dziwnego, że ukrywała całe zajście.”12

 W 1937 roku Loretta Bender i Adam Blau pisali: „Dzieci te bez wątpienia nie zasługują na nimb 
niewinności w jaki chcą spowić je moraliści, reformatorzy społeczni i ustawodawcy.” Powołując się na dziecięcą 
„niezwykle czarującą i pociągającą ... osobowość” dochodzą do wniosku, że „to dziecko często jest rzeczywistym 
sprawcą, a nie dorośli, których niewinność uwiodło.” 13

 W 1953 roku Alfred Kinsey14 ze współpracownikami udokumentował powszechność występowania 
seksualnych nadużyć na dzieciach, jednocześnie jednak sprowadzając do minimum wpływ na życie ofiar. W 
losowo dobranej grupie ponad tysiąca kobiet co czwarta donosiła o wykorzystaniu w dzieciństwie. Z tej grupy 
osiemdziesiąt procent mówiło o silnym lęku przed tymi kontaktami, jednak autorzy umniejszali ich skargi pisząc:: 
„Trudno pojąć, dlaczego, z innych powodów niż uwarunkowanie kulturowe, dziecko miałoby się bać dotykania 
swoich genitaliów.” Idąc tym tokiem, wyrażali dalej przekonanie, że kary dla oprawców są zbyt surowe: „W wielu 
przypadkach prawo, karząc napastnika, wyrządza mu bez porównania większą szkodę niż ta, którą on wyrządził 
poprzez niedozwoloną aktywność erotyczną.”15

 W 1962 Eugene Rewitch i Rosalie Wiess pisali: „Większość pedofilów to nieszkodliwi osobnicy, a ich 
ofiary to zwykle dzieci znane ze swej agresji i uwodzicielskości.”16

 Nawet jeśli winą za wykorzystanie nie obarczano ofiary, to obarczano nią matkę, a nie ojca (uważano 
wtedy że sprawcami kazirodztwa mogą być tylko ojcowie). W 1966 roku Noel Lustig z zespołem twierdził, że „w 
istocie to matki są odpowiedzialne za wykorzystanie, gdyż odrzucając mężów seksualnie wywołują w nich 
gromadzenie seksualnej frustracji i napięcia i tym sposobem wyraźnie kierują ich zapędy w stronę córek.”17

 Liczni autorzy dochodzili w tych czasach do wniosku, że matki podświadomie pragną, by córki 
przejmowały ich seksualne obowiązki. W 1979 roku Blair i Rita Justice wyciągnęli wniosek, że poprzez 

9  Pracę i odkrycia Butler, Tardieu i Ferenczi’ego przedstawia Roland Summit w artykule Hidden Victims, hidden 
Pain: Societal Aviodance of Child Sexual Abuse (Ukryte ofiary, ukryty ból: Społeczne unikanie prawdy o nadużyciach 
seksualnych wobec dzieci) w: Effects of Child Sexual Abuse wyd. przez Gail Elisabeth Wyatt & Gloria Johnson Powell 
(Newbury Park, CA: Sage 1988), str. 45-50. 
10  C. H. Kempe, F. H. Silverman, B. F. Steele, W. Droegmuller & H. Silver: The Battered Child Syndrome, w: 
Journal of the American Medical Association 181, (1962 r.) str. 17-24. 
11  Jean Goodwin: Rediscovering Sadism, w: Rediscovering Childhood Trauma (Washington D.C.: American 
Psychiatric Press. 1993) str. 90-91. 
12  Karl Abraham The Experiencing Sexual Traumas as a Form of Sexual Activity  w: Selected Papers (London: 
Hogarth, 1927) str. 50-53. Ten i następne przykłady podajemy za Anną C. Salter wg. Treating Sex Offenders and Victims: A 
Practical Guide (Leczenie seksualnych napastników i ofiar - przewodnik po praktyce,   Newbury Park, CA: Sage Publications 
1988, str. 22-40, na których autorka dokumentuje historię zaprzeczania, bicia w ofiary i obwiniania matek. 
13  Loretta Bender & Adam Blau, The Reaction of Children to Sexual Relations with Adults, w: The American Journal 
of Orthopsychiatry (październik 1937, str. 514), cytowane za Anną Salter. 
14 Zobacz późniejsze niż data tej książki publikacje o Kinsey'u, który sam był pedofilem, biseksualnym, i na 
współpracowników „naukowych” do swoich badań przyjął kilku innych pedofilów. Wpisuje się idealnie w temat tego 
rozdziału, choć działał kilkadziesiąt lat wcześniej. Patrz: artykuł WSTRZĄS na Stronach Ocalenia. (przyp. tłum.). 
15  Alfred C. Kinsey, et. al., Sexual Behavior in the Human Female (Philadelphia: Saunders, 1953) str. 121 i 20, 
cytowane za Anną Salter. 
16  Eugene Rewitch and Rosalie Wiess, „The Pedofiliac Offender,” Diseases of Nervous System 23, (1962), str. 78, 
cytowane za Anną Salter. 
17  Noel Lustig et. al., Incest: A Family Group Survival Pattern. Archives of General Psychiatry 14, (1966), str. 34, 
cytowane za Anną Salter. 



„zapraszanie córki do przejęcia roli żony swojego ojca, matka sugeruje jej, że powinna być dla niego także 
partnerką seksualną.” Myśląc dalej tym torem, za kazirodztwo ojców autorki obwiniają matki, gdyż są one „słabe, 
zależne, obojętne, nieobecne, depresyjne lub rozwiązłe.”18

 W ostatnich latach uważano, że za seksualne zachowania oprawcy odpowiedzialna jest cała rodzina. 
Jeszcze w 1983 roku Adele Mayer pisała: „W kazirodztwo na linii ojciec-córka wciągnięta jest cała rodzina i każdy 
jej członek jest na swój sposób aktywny w dokonywanych nadużyciach.”19

 Ciekawy jest również fakt, że gdy jedni psychologowie winili wszystkich poza samym oprawcą, to inni 
dalej upierali się, że wykorzystanie seksualne nie zdarza się wcale lub bardzo rzadko. Na uczelniach 
psychologicznych jeszcze w latach siedemdziesiątych uczono studentów, że kazirodztwo jest niezmiernie rzadkim 
zjawiskiem, dotykającym jedno dziecko na milion.20  Na takim tle historycznym nasza dzisiejsza zdolność 
dostrzegania i konfrontowania nadużyć seksualnych na dzieciach graniczy z cudem. 
 Postęp zanotowany w ostatnim dwudziestoleciu jest w linii prostej pochodną wzrostu ruchów wyzwolenia 
kobiet, które doszły do głosu w latach siedemdziesiątych zeszłego wieku. Kobiety zaczęły odważnie mówić o 
doznawanych gwałtach i maltretowaniu, pisać książki analizujące sposoby jakimi społeczeństwo ochrania taką 
przemoc i tworzyć ośrodki interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy. Równolegle nieliczni klinicyści, zarówno 
mężczyźni jak i kobiety, zaczynali badać zjawisko wykorzystywania seksualnego dzieci i tworzyć modele terapii. To 
dzięki temu wizjonerskiemu myśleniu i entuzjastycznym działaniom - mógł powstać dzisiejszy ruch dążący do 
położenia kresu seksualnym nadużyciom na dzieciach.21

 Zaczęliśmy silnie nalegać na to, by dzieci objęła ochrona, ofiary – wsparcie, a sprawców – 
odpowiedzialność za ich czyny. Ów kolosalny postęp w naszej gotowości, przytomności, trosce i reagowaniu to 
kwestia ostatnich zaledwie dwudziestu lat, z których widoczniejsza jest ostatnia dekada. Po raz pierwszy w historii 
społeczeństwo wierzy nieletnim i dorosłym ofiarom, słucha je i szanuje.  
 Dorosłe ofiary wykorzystania seksualnego w dzieciństwie mają za sobą głos i poparcie ogółu. Prowadzą 
szkolenia dla lekarzy, psychiatrów, nauczycieli, pracowników aparatu ścigania i mediów. Zmieniają się przepisy 
prawne. Jako naród jesteśmy wstrząśnięci tym, że nasze dzieci tak masowo doznają ciężkich krzywd. Zaczęliśmy 
burzyć ścianę zbiorowego milczenia i zaprzeczania – ścianę tak oporną jak berliński mur. Te rewolucyjne zmiany i 
przełom jednak ma silną opozycję.  
 Istnieje udokumentowana historia kontrreakcji na każdy postępowy ruch zmierzający do rozszerzenia 
praw ludzi niewolonych i gnębionych. Ani jeden ważny krok nie został zrobiony bez ataków konserwatywnej 
opozycji. Mimo, że napaści na ofiary wykorzystania seksualnego są dla nich skrajnie przykre, dowodzą one, że 
postęp idzie naprzód. Nasz ruch uzyskał bowiem przyspieszenie, widzialność i przebicie wystarczające by ściągnąć 
na siebie gromy chcących zachować dawną zakłamaną sytuację.  
 Dzisiejsza nagonka jest bezpośrednim wynikiem aktywności i zdrowienia ofiar. Dopiero, gdy zaczęły one 
zmieniać prawo i pociągać swoich oprawców do odpowiedzialności sądowej – dopiero wtedy ukuto nowy oręż: 
określenie „syndrom fałszywej pamięci.” Pod nową nazwą i w nowym przebraniu, powraca to samo dawne 
zaprzeczanie. Mówi Judith Herman, profesor zwyczajny psychiatrii klinicznej na Uniwersytecie Harvarda:   

 Przez ostatnie dwadzieścia lat kobiety mówią głośno o doznawanej seksualnej przemocy, a mężczyźni 
zasłaniają się unikami, zaprzeczaniem i usprawiedliwieniami. Wmawiano nam już, że kłamiemy, że 
wyolbrzymiamy, że fantazjujemy. Teraz wmawia się nam, że przeszłyśmy pranie mózgów. Kolejny raz 
podważana jest wiarygodność tych ofiar, które od lat na pierwszej linii walczą z publicznym oporem. 
Ciekawe ile jeszcze razy będziemy przechodzić ten sam odcinek?22

18  Blair i Rita Justice, The Broken Taboo, (New York, Human Services, 1979), str. 34, cytowane za Anną Salter. 
19  Adele Mayer, Incest: A Treatment Manual for Therapy with Victims, Spouses and Offenders (Holmes Beach, FL.: 
Learning Publications, 1983), str. 22, cytowane za Anną Salter. 
20  I. B. Weiner, Father-Daughter Incest: A Clinical Report. Psychiatric Quarterly 36, no. 1 (1962) str. 22, cytowane 
za Anną Salter. 
21  Oto niektóre z pionierskich prac, na jakich opierało się powstanie naszego prewencyjnego ruchu: Diana Russell, 
The Politics of Rape (Polityka gwałtu), 1975; Susan Brownmiller, Against Our Will (Wbrew naszej woli), 1975; Susan M. 
Sgroi, Sexual Molestation of Childern: The last Frontier in Child Abuse, (Molestowanie seksualne dzieci: Ostatnia granica 
ich wykorzystywania), 1975; Ann Burgess i Lynda Holmstrom. Sexual Trauma of Cildren and Adolescents (Seksualna 
trauma dzieci i młodzieży), 1975; A. Nicholas Groth (wspólnie z poprzednimi trzema autorkami), Sexual Assault of Children 
and Adolescents (Napaści seksualne na dzieci i młodzież), 1978; Sandra Butler The Conspiracy of Silence (Zmowa 
milczenia), 1978; Kee McFarlane Sexual Abuse of Children (Wykorzystywanie seksualne dzieci), 1978; Karen Mieselman, 
Incest (Kazirodztwo), 1978; Louise Armstrong, Kiss Daddy Goodnight (Pocałuj tatusia na dobranoc), 1978; David Finkelhor, 
Sexually Victimized Children (Dzieci wiktymiziwane seksualnie), 1979; Florence Rush, The Best Kept Secret (Najbardziej 
strzeżona tajemnica), 1980; Linda Sanford, The Silent Children (Milczące dzieci), 1980; Judith Herman, Father-Daughter 
Incest (Kazirodztwo ojciec-córka), 1981; Susan Griffin, Pornography and Silence (Pornografia i milczenie), 1981; Jean 
Goodwin, Sexual Abuse: Incest Victims and Their Families (Nadużycia seksualne: Ofiary kazirodztwa i ich rodziny), 1982; 
Roland Summit. The Child Sexual Abuse: Accomodation Syndrome), 1983; Henry Giaretto, założyciel instytutu Parents 
United w 1972 roku; oraz badaczka i klinicystka Lucy Berliner.  
22  Judith Herman, Backtalk, Mother Jones (marzec/kwiecień 1993), str. 3. 



KIM SĄ ORĘDOWNICY NAGONKI? 

 To bardzo różni ludzie. Niektórzy z nich zwracają się przeciw ofiarom gdyż zostali rzeczywiście niewinnie 
oskarżeni. Dla wielu innych cała ta akcja jest wygodnym parawanem. Zwłaszcza różni napastnicy - co oczywiste - 
będę gorliwie garnąć się do każdej grupy, która ma za cel obronę oskarżonych o wykorzystanie seksualne. Tak 
samo jak pedofile i grupy broniące ich „praw” do seksu z dziećmi, takie jak Towarzystwo Rene Guyon i NAMBLA, 
odnoszą wielką korzyść z uciszania i dyskredytowania ofiar.23

 Pogląd, że wiele doniesień o wykorzystaniu jest fałszywych, lansują także rodzice niezdolni do 
udźwignięcia prawdy, że ich współmałżonek molestował lub gwałcił własne (i/lub cudze) dzieci. Także krewnym i 
przyjaciołom takich rodzin łatwiej jest wierzyć w fałszywe wspomnienia i fałszywe oskarżenia niż przyjąć do 
wiadomości, że osoba, którą kochają, mogła wykorzystać seksualnie dziecko.  
 Wśród psychologów i specjalistów propagujących teorię „fałszywych wspomnień” większość nie ma za 
sobą klinicznej praktyki w pracy z ofiarami lub ma bardzo skąpą. Niektórzy z nich specjalizują się w innych 
dziedzinach, nie związanych z nadużyciami seksualnymi i/lub są niedoinformowani w zakresie traumy lub wzorców 
psychologicznych oprawców. Innych ujmuje cierpienie słusznie lub niesłusznie oskarżonych rodziców, które jest 
jasno widoczne i demonstrowane. Jeszcze inni biorący udział w nagonce pochłonięci są badaniami nad ludzką 
sugestywnością i na tej fali mylnie wciągnęli się w podważanie wiarygodności wszystkich ofiar, także tych, które 
zawsze pamiętały swoje wykorzystanie w dzieciństwie. Mamy też wreszcie, zaangażowaną po stronie obrony ludzi 
oskarżanych o molestowanie, grupę ekspertów sądowych, którzy czerpią zawodowe i finansowe korzyści z 
dyskredytowania ofiar. 
 Dużą rolę odgrywają też dziennikarze. Przedstawiając wypaczone historie w klimacie sensacji, sieją i 
umacniają w społeczeństwie niedowierzanie. Anna Salter, docent pediatrii na wydziale medycznym Uniwersytetu 
Dartmouth, która pracuje jako ekspert sądowy w zakresie wiktymizacji dzieci, jest wstrząśnięta nagminnie  
fałszującą obraz prawdy działalnością mediów: 

 Byłam na wielu rozprawach sądowych, których potem w żaden sposób nie mogłam rozpoznać w 
reportażach. Tak samo ostatniego lata. Gdy dowiedziałam się, że proces, który oglądam w telewizji jest 
tym samym, w którym zeznawałam jako terapeutka i ekspert, wprost nie mogłam w to uwierzyć! 
Reporterzy samowolnie uznali, że jest to przypadek nadgorliwości prokuratury i że ojciec został fałszywie 
oskarżony. Milczeniem pominęli przedstawianą w sądzie wieloletnią historię molestowania dzieci przez 
oskarżonego. Byli w tym tak sugestywni, że omamiliby każdego z was. Problem tylko, że to co 
przedstawiają media często nie ma nic wspólnego z faktami i przebiegiem rozpraw.24

 Dlaczego tak wielu dziennikarzy prezentuje jednostronne, fałszywe wersje? Bo temat jest dramatyczny i 
kontrowersyjny, a więc napędza koniunkturę sprzedaży i emisji. Robi wrażenie, emocjonuje i przyciąga. Dlatego 
propaganda prowadzona przeciw ofiarom znajduje w szerokich rzeszach odbiorców. Ludzie chłoną artykuły o 
„syndromie fałszywej pamięci” więc odpowiednio zafałszowany obraz w mediach przekonuje ich. Dlaczego? Bo 
zaprzeczanie prawdzie o seksualnym wykorzystywaniu dzieci spełnia podstawową ludzką potrzebę: potrzebę 
zdystansowania się od ludzkiej ciemnej strony i okrucieństwa.  
 Nikomu nie jest łatwo stanąć oko w oko i żyć z prawdą, że tak wiele dzieci było - i nadal jest - głęboko 
okaleczanych psychicznie, a często i fizycznie. Niektóre nadużycia są tak przerażające, że z miejsca chcemy im 
zaprzeczyć. Znacznie łatwiej jest nam uznać je za fantazje, manipulację, umyślne spreparowanie; powiedzieć, że 
ofiarom wszczepiono fałszywe wspomnienia lub przeszły one pranie mózgów, w wyniku którego zaczęły wierzyć, 
że są ofiarami. Dużo trudniej uwierzyć, że osoba, która stoi przed tobą przeszła w dzieciństwie gwałty i tortury.  
 Jednak wiemy - a uczy nas tego historia - że okropieństwa zdarzają się. Wystarczy sobie przypomnieć 
choćby ostatnią historię: holocaust, obozy pracy, zagazowanie Kurdów, masakrę w My Lai, gwałcenie kobiet w 
Bośni, by mieć przed oczami zarówno obraz ludzkiego barbarzyństwa jak i nasz opór w przyznawaniu się do 
niego.  
 Do dziś istnieją grupy twierdzące, że nie było obozów koncentracyjnych - że dokumenty takie jak 
dziennik Anny Frank, zostały sfabrykowane, a Oświęcim, Dachau i Bergen-Belsen w czasie wojny nie istniały.25 O 
ile łatwiej jest zatrzeć prawdę o cierpieniu i torturach jakie przeszły miliony osób.  
 Nie twierdzimy, że nasz ruch na rzecz ochrony ofiar jest bez zarzutu. Każdy znaczący postęp okupiony 
bywa poważnymi i szkodliwymi omyłkami. Dzieci wielokrotnie były retraumatyzowane w salach sądowych i 

23  Rene Guyon Society jest organizacją walczącą o prawo do seksu między dorosłymi a dziećmi. Ich hasłem jest: 
„Seks przed ósmym rokiem życia, inaczej za późno” (Sex before eight, or else it’s too late). NAMBLA to skrót od Norh 
American Man-Boy Love Association (Północnoamerykańskie Stowarzyszenie na rzecz miłości między mężczyznami a 
chłopcami). Mimo że jako całość nagonka na ofiary nie popiera pedofilii, jednak przy różnych okazjach ta orientacja 
prześwituje. Więcej o tym piszemy na następnych stronach.  
24  Wywiad z Anną Salter przeprowadzony 16 września 1993 przez Laurę Davis. 
25  Ankieta Ropera, sponsorowana przez U.S. Holocaust Memorial Council oraz B’nai B’rith Anti-Defamation 
League wykazała, że 22% dorosłych 1 20% młodzieży maturalnej dopuszcza możliwość, że eksterminacji Żydów ogóle nie 
było. Pełna i drobiazgowa analiza zaprzeczania holocaustowi znajduje się w książce Deborah Lipstadt: Denying the 
Holocaust: The growing Assault on Truth and Memory (New York: The Free Press, 1993). 



pokojach przesłuchań, gdzie nie przestrzegano procedury, rodziny gdzie doszło do kazirodztwa przedwcześnie 
znów się łączyły. Niektórym terapeutom zdarza się naciskać na klientów, by zobaczyli u siebie i uznali seksualne 
nadużycia w dzieciństwie, lub przypisywać ich różne problemy wykorzystaniu, które nie miało miejsca. Zdarzają 
się także fałszywe oskarżenia. Te nieprawidłowości muszą być konfrontowane i korygowane, ale nie umniejszają 
one zarówno cierpień, jakich doświadcza przytłaczająca większość mężczyzn i kobiet skarżących się, że były 
seksualnie traumatyzowane w dzieciństwie, jak i prawości specjalistów zaangażowanych po stronie ofiar.  

PRAWDA O NAGONCE 

 Kiedy słyszysz, czytasz lub oglądasz reportaże o tzw. fałszywych wspomnieniach, możesz czuć lęk, złość 
czy zdradę, nie wiedząc przy tym co robić i jak reagować. Ponieważ oprawa w jakiej toczona jest ta publiczna 
debata pełna jest wywiadów z dobrze uwierzytelnionymi ekspertami, sielankowych portretów oskarżanych przez 
ofiary rodziców i rodzin, oraz naukowo brzmiących wywodów na temat ludzkiej pamięci, może ci być naprawdę 
trudno zachować spokój i równowagę. Biorąc pod lupę podstawy do stwierdzeń o „fałszywej pamięci” jak i 
organizacje stojące za nagonką, chcemy pomóc ci uzyskać jaśniejsze spojrzenie na te ataki i dać narzędzia do 
radzenia sobie i zgodnego z twoim dobrem, skutecznego reagowania.  

Nie istnieje nic takiego jak „syndrom fałszywej pamięci.” 

 Dźwignią obecnie trwającej nagonki jest reklama określenia „syndrom fałszywej pamięci.” W istocie 
jednak nic takiego nie istnieje, co wyjaśnia psychoterapeutka Karen Olio: 

Słowo „syndrom” oznacza udokumentowany zbiór zachowań i symptomów charakteryzujących daną 
abnormalność. W tym przypadku nie prowadzono żadnych klinicznych debat, nie było żadnych grup z 
symptomami ani grup porównawczych - żadnych badań które udokumentowałyby lub zmierzyły to 
lansowane pojęcie. Słowo „syndrom” jest tu używane bezpodstawnie - na wyrost, żeby wywołać u ludzi 
wrażenie naukowości i uprawnienia. Stworzenie oficjalnej brzmiącej naukowo nazwy ma na celu 
uwiarygodnienie i podbudowę zjawiska, którego istnienie nie zostało dotąd stwierdzone.26

 To samo mówi Mary R. Harvey, dyrektor kliniczny programu dla ofiar przemocy w Cambridge Hospital: 

Nie istnieje nic takiego, jak „syndrom fałszywej pamięci” Owszem, istnieją psychozy. Istnieją 
halucynacje i omamy. Istnieje też zwykłe kłamstwo i oszczerstwo. Istnieją błędy kliniczne i źle prowadzona 
terapia. Nie ma jednak zjawiska „syndrom fałszywej pamięci” (jak i „syndrom idealnej pamięci”) ani też 
żadnych danych uzasadniających ewentualne starania o wpisanie takiej jednostki do leksykonu 
psychiatrycznych diagnoz DSM-IV.27

 Siedemnastu zajmujących się pamięcią i traumą, niezależnych badaczy naukowych z różnych środowisk 
akademickich, zostało poruszonych lansowaniem określenia „syndrom fałszywej pamięci” tak mocno, że 
wystosowało list do pisma Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, APS Observer:  

My, jako grupa naukowców z różnych stron kraju, wyrażamy szczere zaniepokojenie 
odpowiedzialnością psychologii jako nauki ... O ile gorąco popieramy badania nad wiernością ludzkiej 
pamięci, to nalegamy na bardziej wyważone podejście do tego tematu. W szczególności sprzeciwiamy się 
używaniu określenia „syndrom fałszywej pamięci” niepsychologicznego i nienaukowego zwrotu 
wymyślonego jako nazwa przez prywatną fundację, której celem jest obrona oskarżanych rodziców.28

 Psychiatra Judith Herman dodaje: „Nazwa FMS (False Memory Syndrome - Syndrom Fałszywej Pamięci) 
jest tendencyjna i myląca. Nie istnieje nic takiego, jak syndrom fałszywej pamięci i nie mamy żadnych dowodów, 
że powracające ofiarom wspomnienia nadużyć są nieprawdziwe. Wiemy natomiast, że są podważane.”29

 Jak widzimy, określenie „syndrom fałszywej pamięci” powstało nie w wyniku badań naukowych, ale 
odwoływania się do wysoce emocjonalnych rejestrów i niepotwierdzonych doniesień, by uwiarygodnić wizerunek 
fundacji FMS i uefektywnić jej kampanię. 

26  Karen Olio, The Truth Behind the False Memory Syndrome, Minneapolis Papers: Selections from the 31st Annual 
ITAA Conference (październik, 1993), wyd. N. L. James, str. 295. Dostępne w Family Violence Sexual Assault Institute, 1310 
Clinic Drive, Tyler, TX. 75701. 
 Program of Children’s Hospital 
27  Mary R. Harvey, Principles of Practice with Remembering Adults, - motto użyte przez Dziewiątą Doroczną 
Konferencję nt. Nadużyć i Wiktymizacji zorganizowaną w 1993 roku przez Program Szpitala Dziecięcego na Wydziale 
Medycyny Uniwersytetu Harvard w Bostonie.  
28 Listy do wydawcy, APS Observer, marzec 1993, str. 23. 
29  Judith L. Herman, Adult Memories of Childhood Trauma: Current Controversies, materiał prezentowany na 
dorocznych spotkaniach APA (American Psychiatric Association) w maju 1993. 



 Pamela Freyd, prezes fundacji FMS (Syndrom Fałszywej Pamięci), w wywiadzie przeprowadzanym przez 
Davida Calofa dla Treating Abuse Today (Leczenie Nadużyć Dziś), nie umiała podać choćby zarysu definicji 
tytularnego „syndromu,” usprawiedliwiając się tym, że nie jest klinicystką. Gdy David Calof zauważył, że jako 
prezes fundacji o takiej nazwie powinna znać takie informacje, padła następująca wymiana zdań: 

TAT: Gdybym rozmawiał z prezesem Stowarzyszenia Atrofii Mięśni, najprawdopodobniej też nie klinicystą, 
założę się, że umiałaby mi powiedzieć, jakie są symptomy zaniku tkanki mięśniowej. Jak to jest, że nie 
umie mi pani wyjaśnić syndromu fałszywej pamięci?  

PAMELA FREYD: Boże! Zgadzam się z panem. Są tutaj pewne delikatne obszary, które muszą zostać 
wyjaśnione.30

Fundacja FMS (False Memory Syndrome Foundation - Syndrom Fałszywej Pamięci) jest adwokaturą 
broniącą osoby twieRdzące, że zostały fałszywie oskarżone o molestowanie dzieci.  

 Organizacją, na którą najczęściej powołują się osoby lansujące określenie: „syndrom fałszywej pamięci” 
jest Fundacja FMS. Pomimo naukowo brzmiącego szyldu, fundacja ta nie ma nic wspólnego z badaniami 
naukowymi. Jest zorganizowaną grupą broniącą ludzi, którzy twierdzą o sobie, że zostali niesłusznie oskarżeni 
przez dorosłe dzieci o nadużycia seksualne.31

 Fundacja ta drukuje i rozpowszechnia dramatyczne wyznania kobiet, które opowiadają o 
niekompetentnych terapeutach i źle prowadzonemu leczeniu, jakiemu były poddawane. Świadectwa te 
przedstawiane są tak, aby sprawiać wrażenie, że żle prowadzona praktyka terapeutyczna jest normą w 
środowisku zajmującym się traumą i wykorzystaniem. Fundacja uwłacza tym zarówno indywidualnym ofiarom, jak 
też osobom, które im pomagają i wszystkim zawodowym psychoterapeutom. W wywiadach, audycjach i 
telewizyjnych talk-show członkowie FMS i jej doradcy naukowi niezmiennie i konsekwentnie podważają 
świadectwa ofiar.  
 FMS przedstawia informacje wyrwane z kontekstu i przeinaczone. Mówi o tym były przewodniczący 
międzynarodowego towarzystwa badań nad zjawiskiem dysocjacji i osobowością wieloraką, Richard Lowenstein: 

Materiały drukowane przez FMS są selektywne, tendencyjnie nieprzychylne i wyrywkowe w skutek 
fragmentarycznego czerpania ich z wielu źródeł, artykułów i książek o dziecięcej traumie. Ich, tzn. ludzi 
tworzących fundację celem jest skierowana przeciw ofiarom medialna propaganda, ubrana w pozory 
naukowości.32

 Fundacja FMS zatrudnia ciało doradcze złożone ze specjalistów związanych z renomowanymi uczelniami. 
Jednak Ralph Underwager, członek założyciel ciała doradczego FMS (ostatnio zrezygnował z zasiadania w nim) 
stosował wątpliwe prawnie i nieetyczne praktyki, jak zastraszanie terapeutów i zagłuszanie debat naukowych.33

 Do oskarżonych rodziców Fundacja FMS rozsyłała broszury, życząc sobie zbierania przez nich 
dyskredytujących informacji o terapeutach ich dorosłych dzieci.34 Sugeruje się w nich zbieranie dossieur ze 

30  David L. Calof, A conversation with Pamela Freyd. Ph.D., Co-founder and Executive Director of False Memory 
Syndorme Foundation, Inc., Część I, w: Treating Abuse Today 3, no. 3, str. 39.  
31  Chociaż do celów statutowych FMS należy sponsorowanie badań naukowych i medycznych nad istnieniem i 
przyczynami syndromu fałszywej pamięci, to jedyne prowadzone przez tę organizację badania o jakich wiemy, polegają na 
zapisywaniu i publikowaniu przez jej członków własnych wersji historii zgłaszających się do FMS rodzin, ich statusu 
kulturowo-socjo-ekonomicznego, oraz obecnie rozgrywających się zdarzeń i informacji na temat terapeutów leczących ich 
dorosłe dzieci. 
 Psycholog kliniczny Pamela Birrell kwestionuje rzetelność takich badań: „Czy organizacja powołana w celu 
udowadniania a priori nieprawdziwości wspomnień o molestowaniu daje gwarancję naukowej obiektywności? Ilu z was 
ufałoby badaniom nad skutkami palenia prowadzonym przez zrzeszenie koncernów tytoniowych, ignorujące przy tym wyniki 
badań uniwersyteckich finansowane przez neutralnych sponsorów?” (Pamela J. Birrell, List Otwarty do zarządu Fundacji 
FMS, 01.09. 1993). 
32  Richard Lowenstein, ISSMP&D (International Society for the Study of Multiple Personality and Dissociation) 
News, vol. 10, no. 6, grudzień 1992, str. 1-2. 
33  Psycholog i terapeutka Anna Salter została pozwana do sądu w Kalifornii i Wisconsin za krytykę byłego członka 
ciała doradczego FMS, Ralpha Underwagera (w obu przypadkach zarzuty oddalono jeszcze przed rozprawą). Underwager 
złożył apelację. W stanach Illinois, Wirginia i Maryland została przez niego pozwana także Patricia Toth i parę dalszych osób 
zaangażowanych w krytykujący go telewizyjny program. Te procesy są w toku, czekając na wynik apelacji. W jednym z 
zeznań opiasne jest jak Underwager wynajął prywatnego detektywa, by wydostać informacje z pisanej przez Annę Salter 
monografii: Ścisłość zeznań ekspertów w sprawach o nadużycia seksualne wobec dzieci: Opis przypadku Ralpha 
Underwagera i Hollidy Wakefield (Zeznania Ralpha Underwagera w sprawie No. 92-C-0229-S, Madison, WI, 15 kwietnia 
1993, Ralph Underwager i Hollida Wakefield przeciwko Annie Salter i Partycji Toth). Ów prywatny detektyw zadzwonił do 
Anny Salter podając się za prawnika w sprawie o odebranie praw rodzicielskich w związku z powództwem o nadużycia 
seksualne (transkrypcja nagranej rozmowy między Danem Lundy detektywem prywatnym, a Anną Salter 10/23/89. str. 1-9, 
dowód E). Taśmę z tym nagraniem używał Underwager jako dowód przeciw Annie Salter w sprawie o zniesławienie.  



skargami na nich, doniesieniami do państwowych komisji licencyjnych, związków zawodowych, towarzystw 
psychologicznych, a w Kalifornii nawet do Programu Ofiar Przestępstw.35

 Choć ludzie działający w FMS stwierdzają najpierw, że „rodzice nie powinni mieć powodów do uprzedzeń 
wobec terapeutów,” to w dalszej części broszury sugerują jednak, że „ze względu na rodzinną więź rodzic może 
mieć powód do oszczerstw przeciw terapeutom i szkodzących im działań.” Jakby nam i ofiarom było tych 
przeszkód mało, proponują następnie, by rodzice dążyli do przejęcia kontroli prawnej nad całym życiem swoich 
dorosłych dzieci: „W końcu może on [rodzic] stanąć na prawnym stanowisku, że oskarżające go dziecko jest 
niepoczytalne i zażądać procesu ubezwłasnowolniającego.”36 Psychiatra Richard Kluft jest zdania, że taka taktyka 
dyskredytuje zainteresowanie Fundacji dążeniem do dobra i naprawy: 

 Moja walka z ludźmi z FMS nie dotyczy ich zapatrywań. Dotyczy stosowania siejących zło i raniących 
środków naprawy. ... Grupa ta próbuje zastraszyć osoby pomagające ofiarom nadużyć seksualnych, 
mówiąc w skrócie tak: „ Jeśli dochodzisz z pacjentem do wniosku, że w jego dzieciństwie doszło do 
seksualnych nadużyć, a nie mówił ci o nich od początku, to już po ciebie jedziemy - a proces zabierze ci 
kawał życia. ... Dlatego jestem „na noże” z cała tą grupą.37

Fundację FMS założyła pewna para, w reakcji na oskarżenie ich przez córkę o molestowanie 
seksualne w dzieciństwie.38

 Fundację FMS zainicjowało małżeństwo, Pamela i Peter Freyd, twierdzące, iż oskarżenia ze strony ich 
córki, Jenifer Freyd, o seksualne wykorzystywanie jej w dzieciństwie są kłamstwem. Jak zauważa psychoterapeuta 
David Calof: „jest to przekonujący dowód, że ta organizacja wyrosła na gruncie jednej rodzinnej wendetty, która 
wyszła poza swój krąg, obejmując całą kulturę masową.”39

 Już po tygodniu rozpoczętej terapii Jenifer Freyd, profesor psychologii na uniwersytecie Oregon, odkryła 
wspomnienia nadużyć seksualnych z dzieciństwa, jakich dokonywał na niej ojciec. Skonfrontowała rodziców z 
doznanym kazirodztwem, a oni stanowczo zaprzeczyli. Pół roku później matka, Pamela Freyd, opublikowała (pod 
pseudonimem Jane Doe)40 „Jak to mogło się stać? Radzenie sobie z fałszywym oskarżeniem o kazirodztwo i 
gwałt.” Artykuł zawierał osobiste, intymne informacje na temat Jenifer - niektóre nieprawdziwe, a w większości 
bardzo krępujące; matka, Pamela Freyd, rozesłała kopie Jane Doe do kolegów i koleżanek córki, dołączając list 
nie pozostawiający wątpliwości, kto jest prawdziwą autorką. Wśród adresatów byli pracownicy naukowi wydziału 
uniwersytetu, na którym Jenifer miała otwarty przewód profesorski i oczekującą katedrę.41

 W zimie 1991/92 Pamela Freyd założyła Fundację FMS i od tego czasu przemierza Stany Zjednoczone 
wzdłuż i wszerz, reklamując ideę syndromu fałszywej pamięci i prowadząc odczyty o tym jak destrukcyjnie 
wpływają na rodzinę tego rodzaju fałszywe zarzuty.  
 W tym samym czasie Jenifer postanowiła nie mówić publicznie o swoim wykorzystaniu w dzieciństwie 
przez ojca ani o roli matki w powstaniu FMS, mając wciąż nadzieję na prywatne załatwienie sprawy. Wreszcie, w 
1993 roku, złamała swoje milczenie, ujawniając swoją prawdę i dodając: „Straciłam już przez ten czas tak wiele 
mojej prywatności, w tak mętny i pokrętny sposób, że - zmuszona do wyboru mniejszego zła z dwóch 
niechcianych sytuacji - zapragnęłam publicznej jasności i ujawnienia historii mojego wykorzystania.”  

34 Informacje o terapeutach, część C kwestionariusza no. 92.1 rozsyłanego przez FMS w październiku 1992.  
35  W biuletynie z 6 kwietnia 1993 sugestia zbierania zażaleń na terapeutów traktowana jest jako niepisany wymóg 
dalszych kontaktów z Fundacją FMS w Kalifornii.  
36 Prawne aspekty syndromu fałszywej pamięci, broszura napisana i rozprowadzana przez Fundację FMS (czerwiec 
1992, str. 3). 
37  Richard P. Kluft, Advanced Treatment of Multiple Personality Disorder, odczyt w Instytucie Westword, Oakland, 
CA, 4-5 grudnia 1992. 
38  Ich córka, Jennifer jest od lat profesorem na Uniwersytecie w Oregonie i pionierką w dziedzinie badań naukowych 
nad mechanizmami i odmianami ludzkiej pamięci, oraz autorką tzw. teorii traumy zdrady. (przyp. tłum.). 
39  David Calof, wystąpienie na Piątej stanowej konferencji na temat seksualnego wykorzystania i osobowości 
wielorakiej, 3-8 czerwca 1993, Alexandria, VA. 
40  Jane Doe, How Could This Happen? Coping with a False Accusation of Incest and Rape, w: Issues in Child Abuse 
Accusations (czasopismo wydawane przez Ralpha Underwagera) 3, no. 3, lato 1991, str. 154-165.  
41  Peter Freyd twierdził wobec córki, że pewne wątki w opowiadaniu Jane Doe są fikcyjne. W elektronicznym liście 
do córki pisał, że jego znajomy dziennikarz postanowił „połączyć materiał uzyskany od Jane Doe z kolumnami Darryl 
Sifford, do obu przypadków jednak zostały przez niego rozmyślnie dodane fikcyjne elementy.” Cytaty pochodzą z referatu 
Jenifer Freyd Theoretical and Presonal Perspectives on the Delayed Memory Debate, wygłoszonego przez nią dla The 
Center for Mental Health at Foote Hospital’s Continuing Educational Conference w ramach dyskusji Controversies Around 
Recovered Memories of Incest and Ritualistic Abuse (Kontrowersje wokół odkrywanych wspomnień kazirodztwa i nadużyć 
rytualistycznych), 7 sierpnia 1993, w Ann Arbor, MI. Przedstawiona tutaj historia Jenifer pochodzi z tego jej referatu oraz z 
wywiadu jakiego udzieliła stanowej gazecie The Oregonian, 8 sierpnia 1993. Informacje czerpałyśmy również od Stevena 
Frieda z War of Rmembrance (Wojna o pamięć) z miesięcznika Philadelphia, styczeń 1994. Pełny tekst wystąpienia Jenifer 
Freyd dostępny jest po napisaniu do Moving Foward, P.O. Box 4426, Arlington, VA 22204.  



 Jenifer Freyd opisuje, że była wykorzystywana seksualnie przez ojca w wieku od trzech/czterech lat aż 
do szesnastego roku życia. Mimo, że potem ustało fizyczne, kontaktowe molestowanie, nie ustały inne nadużycia, 
jak sprośne komentarze i żarty ojca na jej temat, łamanie granic prywatności i intymności czy inwazyjne zabiegi 
medyczne, co ciągnęło się do czasu gdy pełnej dorosłości. W tym okresie ojciec pokazywał jej wykonaną z brązu 
replikę swoich genitaliów - penisa i jąder - którą na codzień trzymał wystawioną w salonie. Ze szczegółami Jenifer 
wylicza też sytuacje i sposoby, w jakie była poniżana przed gośćmi przez seksualne komentarze ojca na jej temat. 
A kiedy próbowała opowiedzieć rodzicom o swoich wspomnieniach seksualnego napastowania przez nich, 
usłyszała od matki, jak opisuje, że „te wspomnienia nie mogą być prawdziwe, bo gdyby rzeczywiście działo się 
coś takiego to przecież ich pies narobiłby strasznego hałasu” ... jako że psy zawsze wkraczają w ludzkie 
zachowania seksualne, i to z głośnym ujadaniem.  
 W opisie Jenifer znajdujemy rodzinę, w której zaprzeczanie, minimalizowanie i przekłamywanie jest na 
porządku dziennym. Przez lata dorastania córki, ojciec był też czynnym alkoholikiem, który w początkach lat 
osiemdziesiątych ostatecznie trafił z tego powodu do szpitala.42 Jenifer relacjonuje, że w jej dziecięcych czasach 
ojciec: „Omawiał nieraz swoje własne doświadczenia z bycia wykorzystanym z wieku jedenastu lat. Mówił o tym 
jednak nie w kategoriach traumy i nadużycia, ale wcześnie dojrzewającej seksualności, określając siebie jako 
‘chłopca, który dostał [przez to] więcej.”43

 Państwo Freyd podjęli wszelkie możliwe kroki, by zdyskredytować świadectwo córki. Dla Jenifer nie było 
to właściwie niczym nowym, gdyż tak wspomina: 

Przez całe moje dzieciństwo, dojrzewanie i dorosłość ojciec przy różnych okazjach opowiadał różnym 
ludziom, że jestem nienormalna i mam uszkodzenie mózgu. W czasach gdy w ramach programu National 
Science Foundation Graduate Fellowship pisałam moją pracę dyplomową na Uniwersytecie Stanford, 
przypomniał mi tę teorię „uszkodzenia mózgu” pewien przyjaciel rodziny, który nieraz ją słyszał od ojca.44

 Trudno jest Jenifer zrozumieć dlaczego ojciec opowiadał o niej - i nadal opowiada - tak deprecjonujące 
rzeczy, ani też czemu tylu ludzi mu wierzy: 

 Jestem zdumiona i zszokowana tym, że moja pamięć jest publicznie uznawana za „fałszywą” i 
„chorą,” a pamięć mojego ojca alkoholika za prawdziwą i zdrową. Czy mój ojciec jest bardziej wiarygodny 
przez to, że zdarzało mi się w życiu mijać z prawdą i nie stać mocno w rzeczywistości? Nie. Jestem 
naukowcem, którego empiryczna praca została potwierdzona i wdrożona przez wiele laboratoriów w USA  i 
w Europie, a poza ostatnimi kilkoma latami rodzicielskich inwazji na mnie i kompromitowania w moim 
środowisku, cieszyłam się w nim wyśmienitą opinią gdzie nigdy nie łączono mojego nazwiska z żadnym 
skandalem... 
 Czy może nie wierzy mi się dlatego, że jestem kobietą? „Kobietą po trzydziestce,” co z sarkazmem i 
naciskiem podkreślają pewne gazety? Czy z tego wynika jakobym była nieuleczalną histeryczką? ... 
Właściwe z jakiego powodu zaprzeczanie moich rodziców jest dla ogółu tak bardzo wiarygodne? Wychodzi 
na to, iż dlatego tylko, że zostałam wykorzystana seksualnie, mam teraz być dyskredytowana, pomimo 
odnoszenia osobistych i zawodowych sukcesów? 

 Najbardziej niepojęty dla Jenifer jest fakt, że rodzice zaproponowali jej udział i członkostwo w komisji 
doradczej ekspertów w swojej Fundacji – organizacji, której powstanie i działalność obliczone są na negowanie jej 
rzeczywistości jako ofiary kazirodztwa. W liście wyrażającym zdumienie odmową córki, Peter Freyd określa swoje 
stanowisko: „Nadal obstaję przy tym, że nasz Biuletyn (Newsletter), jak też cały projekt, został pomyślany przede 
wszystkim jako sposób porozumiewania z naszymi dziećmi.”45

 Myśl, że FMS postrzegana jest przez założycieli jako instrument porozumiewania się z własnym dziećmi, 
jest alarmująca. Oto, co myśli Jenifer: 

Za oszalałym zaprzeczaniem przez matkę mojej rzeczywistości stoi dziś olbrzymia masa 
propagandowa jej Fundacji. (...) Co do moich rodziców, mam nadzieję że znajdą kiedyś sposób i zdobędą 
się na wejrzenie w siebie by uzdrowić własne problemy zamiast wzniecać zaciekłą wojnę na 
ogólnonarodowym szczeblu.  

42  Zarówno Peter jaki i Pamela Freyd nie kryli tego faktu. mówiąc publicznie o leczeniu odwykowym w 1982 roku. 
Jednakże Peter uparcie twierdzi, że jego alkoholizm nigdy nie wpłynął ujemnie na rodzinę. (Memories of A Disputed Past, 
The Oregonian, 8 sierpnia 1993, str. L6).  
43  Peter Freyd osobiście potwierdza, że w wielu dziewięciu lat miał seksualne kontakty z pedofilem. W tym samym 
też wieku poznał swoją przyszłą żonę, Pamelę, której matka wyszła za mąż za ojca Petera, czyniąc tym swoją córkę i 
pasierba przybranym rodzeństwem. Pisze o tym Stephen Fried w War of Remembrance, w mies. Philadelphia, styczeń 1994, 
str. 151. 
44  Nie tylko ojciec Peter Freyd oczernia inteligencję i równowagę zmysłów córki, ale i jej matka. W dzień po 
publikacji w portlandzkim The Oregonian artykułu ujawniającego historię Jenifer, dziennik ten cytuje (8 sierpnia 1993) 
następującą wypowiedź jej matki: „Dzięki temu, że myślę o Jenifer jako osobie okresowo obłąkanej, udaje mi się zachować 
w sercu uczucia miłości do niej.” 
45  List od Petera Freyd’a wysłany do Jenifer pocztą elektroniczną 11 listopada 1992 roku. 



Fundacja FMS jest tylko nowym wcieleniem – starej tak jak ujawnienie – nagonki na ofiary 
wykorzystania seksualnego w dzieciństwie.

 Chociaż wyrosła na gruncie cierpienia i dysfunkcji jednej tylko rodziny, Fundacja FMS nie powstała w 
zupełnej próżni; odbita od ściany zaprzeczania i chronienia oprawców a skierowana przeciw ofiarom „fala 
odbojowa” już od pewnego czasu przybierała na sile. W 1984 roku w Minneapolis powstało VOCAL (Victims of 
Child Abuse Laws), by bronić praw osób oskarżonych w procesach o wykorzystywanie dzieci. VOCAL podkreśla, że 
oskarżenia te są często fałszywe i że dzieci nie mogą być wiarygodnymi świadkami.46

 VOCAL powstało w rezultacie mającej wielki rozgłos rozprawy w Jordan, w stanie Minnesota. Oskarżenia 
o sadystyczne nadużycia rytuałowe popełniane na dziesiątkach dzieci doprowadziły do wyroku skazującego jedną 
osobę, dwóch uniewinnień i wycofania zarzutów postawionych 21 pozostałym osobom. Ponieważ była to pierwsza 
w historii tak wielka rozprawa o nadużycia seksualne na dzieciach, śledztwo wlokło się i grzęzło, pozostawiając 
wiele pytań, nie było jednak wątpliwości, że dziesiątki dzieci zostało zbiorowo wykorzystane.47

 W książce: The Battle and the Backlash: The Child Sexual Abuse War (Fala i odbój - wojna wokół 
nadużyć seksualnych na dzieciach), David Hechler wiąże początek nagonki na ofiary z rozprawą w mieście Jordan, 
a datuje ją konkretnie na 19 września 1984 roku – dzień, w którym Lois i Robert Bentz zostali uniewinnieni w 
sprawie o wykorzystanie seksualnie ich syna i czworga innych dzieci.48 Po miesiącu VOCAL odbyło swe pierwsze 
spotkanie organizacyjne w Minneapolis. W pierwszym składzie zarządu zasiedli Robert i Lois Bentz oraz trzecia 
osoba oskarżona w procesie w Jordan.49 W pierwszych spotkaniach organizacyjnych brał udział także, 
występujący w Jordan jako ekspert sądowy obrony państwa Bentz, psycholog Ralph Underwager, który działał w 
VOCAL jako pierwszy publiczny rzecznik50 i wygłaszał referaty na pierwszych czterech ogólnokrajowych 
konferencjach tej organizacji.51

 Underwager i jego żona, też psycholog, Hollida Wakefield zaczęli wydawać Issues in Child Abuse 
Accusations ( - periodyk zamieszczający przede wszystkim artykuły propagujące tezę, że większość oskarżeń o 
nadużycia seksualne wobec dzieci jest fałszywa. Underwager miał też kluczowy udział w powstaniu Fundacji FMS. 
Jego założycielskie członkostwo wiąże się z przekazaniem jej listy 202 rodzin, jakie wskutek oskarżeń o 
kazirodztwo kontaktowały się z nim poprzez Instytut Psychologii i Terapii.52 Underwager działał w FMS jako 
członek doradczej komisji ekspertów do lata 1993. (Okoliczności jego rezygnacji podajemy na dalszych stronach). 
 Obie organizacje przyjęły zbliżone stanowisko. VOCAL – że dzieci nie są wiarygodnymi świadkami, bo są 
za młode i mają skłonność do fantazjowania, a Fundacja FMS – że dorosłym ofiarom nie można wierzyć, bo 
zostały wprowadzone w błąd przez manipulujących nimi terapeutów. VOCAL oskarża przesłuchujących, że zadają 
dzieciom pytania sugerujące „przyznanie się” do nadużyć, które nigdy nie miały miejsca, a Fundacja FMS twierdzi, 
że terapeuci poddają klientów tak samo tendencyjnemu praniu mózgów. VOCAL oskarża pracowników służb 
ochrony praw dziecka (dziecięcych ratowników, jak ich nazywa) o niekompetencję i obarcza ich 
odpowiedzialnością za rozpad rodzin, a Fundacja FMS oskarża terapeutów dorosłych ofiar – jak i książki 
samopomocowe – o to samo. Obie grupy szermują zwrotami: „polowanie na czarownice” i „histeria na punkcie 
molestowania dzieci” twierdząc, że w atmosferze zakładania z góry i doszukiwania się winy zamiast niewinności, 
nie są możliwe uczciwie prowadzone rozprawy. Obie też twierdzą, że w równym stopniu co na obronie niewinnych 
zależy im na skazywaniu winnych, ale publikują wyłącznie materiały na temat fałszywych oskarżeń  ich 

46  Biuletyny VOCAL zawierają informacje na temat rozpraw, prawników, obrony, książek, doniesień z konferencji 
jak i pism osób oskarżonych i skazanych za nadużycia na dzieciach - nadsyłane także z więzień. Poza tym VOCAL 
regularnie rozsyła swoje biuletyn do więzień. Pisze o tym David Hechler w The Battle and the Backlash: The Child Sexual 
Abuse War (Fala i odbój - wojna wokół nadużyć seksualnych na dzieciach), Lexington, MA: d. c. Heath 1988, str. 118-119. 
47  Badająca potem przebieg procesu komisja stanowa uznała, że gdyby nie zarzucono postępowania, to pewne 
zarzuty mogły być niepodważalnie dowiedzione i doprowadzić do skazania dalszych osób. W swoim raporcie komisja pisała: 
„Jedni oskarżeni, winni sadystycznych gwałtów na dzieciach, wyszli wolni, a inni, nie mający nic na sumieniu, nie mieli 
nawet okazji odzyskać dobre imię. Dzieci, które były ofiarami, stały się ofiarami ponownie. Komisja stwierdza, że 
uwolnienie od zarzutów 21 oskarżonych było bezpodstawne.” (Raport dla gubernatora Rudy’ego Perpich’a. No.85-10, 
Kancelaria prawnicza Kathleen Morris i Scott County, str. 52-53). Cytowane przez Davida Hechlera, str. 115. 
48  David Hechler podaje, że sześcioletni syn państwa Bentz zeznając przed sądem potwierdzał, że został
wykorzystany seksualnie przez swojego ojca: „Na pytanie adwokata rodziców, czy bał się, że jego tata może zgwałcić go 
analnie, chłopiec zwrócił się w stronę ojca i rzekł: ‘Nie będziesz mi już więcej tego robił, tato, dobrze?’” (Hechler, Fala i 
odbój, str. 111) 
49  Hechler, Fala i odbój, str. 119. 
50  „Defense Advocates Visit,” Update, American Prosecutors Research Institute, National Center for Prosecutions of 
Child Abuse, vol. 1, no. 4 (sierpień 1988). 
51  Glenn Cooly, Disavowing Memory, w: NOW: Toronto’s Weekly News and Entertainment Vioce 12, no. 5 (1-7 
października 1992, str. 18).  
52  Biuletyn Fundacji FMS, 29 luty 1992. 



podbudowy. Żadna z tych grup natomiast nie jest w stanie powiedzieć, którzy z jej członków zostali niewinnie 
oskarżeni, a którzy naprawdę są winni wykorzystywaniu.53

 Zarówno VOCAL jak i Fundacja FMS wysuwają pewne uzasadnione żądania. Fałszywe oskarżenia 
zdarzają się czasem, niektórzy śledczy zadają naprowadzające pytania, niektórym terapeutom zdarza się błędnie 
zrekonstruować historię klienta. Jednak częstotliwość tych zjawisk została ogromnie zawyżona przez każdą z tych 
grup, które następnie wyciągają z tego obrazu fałszywe wnioski, by manipulować opinią publiczną.  
 Chociaż organizacje tego rodzaju mogą powstawać i upadać, to godząca w ofiary nagonka będzie nadal 
przechodzić swoją ewolucję – i znajdować orędowników – w swoich kolejnych wcieleniach. Dopóki wszyscy, jako 
cywilizacja, nie spojrzymy w oczy prawdzie o wykorzystywaniu seksualnym dzieci, nasze zbiorowe zaprzeczanie 
będzie karmiło – i wciąż potrzebowało – takich grup jak VOCAL i Fundacja FMS.54

Zarówno VOCAL jak i Fundacja FMS jest powiązana z ludźmi, których poglądy na seksualne 
molestowanie dzieci są alarmujące. 

 LeRoy G. Schultz, który był głównym mówcą na pierwszych dwóch krajowych konferencjach VOCAL oraz 
wydawcą pisma Ralpha Underwagera Issues in Child Abuse Accusations (Kwestie wokół oskarżeń o 
wykorzystywanie dzieci), pisze o możliwości konsensualnego (z obopólną zgodą) seksu z między dorosłymi i 
dziećmi.55 O dzieciach LeRoy Schultz pisze: „Ich kooperacja konieczna jest choćby do tego, by mógł zacząć się 
seksualny akt, jeśli nie spełnić do końca.” Następnie posuwa się do stwierdzenia, że policyjne i inne raporty 
„niewłaściwie przedstawiają ładunek winy, jaka może być przypadać na daną ofiarę.” Na koniec Schultz 

53  David Hechler podaje, że kalifornijska koordynatorka VOCAL, Leslie Wimberly, przyznaje, że jej grupa 
faktycznie broniła w sądach osoby, którym jednoznacznie zostawało potem udowodnione seksualne molestowanie dzieci. 
Zaznacza przy tym, że przecież VOCAL usuwa ze swojego towarzystwa osoby wcześniej skazane za takie czyny. Jednak 
zapytana o to czy jej organizacja ma sposób stwierdzania, czy jej członkowie są „czyści” czy nie, Lesie Wimberly mówi: 
„Nie są czyści ani harcerze, ani grupy kościelne, ani ludzie z ogółu. Mam na myśli to, że równie dobrze pan może okazać się 
pedofilem, prawda? A widzi pan... Takie pytanie jest śmieszne, nieprawdaż?” 
 Według Hechlera, Gerald Maloney służący jako koordynator VOCAL w stanie Waszyngton, był pedofilem po 
wyroku (Hechler, Fala i odbój, str. 124-125).  
 Współzałożycielka i prezes FMS, Pamela Freyd, wielokrotnie mówiła, że jej Fundacja nie ma sposobu 
sprawdzenia, czy jej członkowie zostali rzeczywiście fałszywie oskarżeni. Zapytana o to, czy mogą oni okazać się sprawcami 
nadużyć seksualnych na dzieciach, odparła: „Ależ oczywiście. Nie jesteśmy jasnowidzący” (Lana Lawrence: Backlash: A 
Look at the Abuse Related Amnesia and Delayed Memory Controversy, w: Moving Foward 2, no. 4, str. 14). 
 W wywiadzie dla Treating Abuse Today Pamela Freyd mówiła: „:Od początku twierdzę, że nie dysponujemy 
danymi o prawdziwość ani fałszywości jakiejkolwiek historii... Nie mamy sposobu weryfikacji zdarzeń, przy których nas nie 
było.” W tym samym wywiadzie dla TAT, gdy wypłynął temat anonimowej listy 2000 „rodzin dotkniętych fałszywą 
pamięcią,” wywiązała się poniższy dialog: 
 TAT: Ale w tym momencie czy może pani mieć choć ślad pewności co do jakiejkolwiek osoby z tej anonimowej 
listy czy jest ona seksualnym oprawcą, czy nie? 
 FREYD: Nie lubię używać określenia „oprawca.” 
 TAT: A co jeśli osoby te mają na sumieniu seksualne napastowanie dzieci? Tego przecież nie może pani 
zagwarantować. 
 FREYD: Bez jakiegoś potwierdzenia – nie.  
 TAT: Dokładnie. A więc nie wie pani na pewno w tym momencie.  
 FREYD: Teraz ja zapytam: A skąd pan mógłby wiedzieć? Skąd ja mogłabym wiedzieć, czy np. przestał pan 
maltretować swoją babcię? Jak pan to sprawdza lub okazuje negatywy? 
 TAT: Nie mówię o negatywach. Mówię o testach pod kątem występowania u tych ludzi zamroczeń alkoholowych, 
zaburzeń dysocjacyjnych, socjopatologii. To nie są negatywy.  
 FREYD: Absolutnie. Ma pan rację. 
 (David Calof, Rozmowa z mgr Pamelą Freyd, współzałożycielką i prezesem Fundacji FMS, Inc. Part I, w: Treating 
Abuse Today 3, no. 3, str. 34-39). 
54  Bardziej radykalna od tych organizacji jest CCCS (The Coalition of Concerned Citizens in Seattle). Jej 
założycielka, Marilyn Gunther, w wywiadzie Davida Hechlera mówi: „Głównym naszym celem nie jest troska o to, czy ci 
ludzi są winni czy nie, ale o to, by mogli mieć właściwy proces i wszelkie możliwe szanse obrony.” Z ośmiuset śledzonych 
przez nią spraw o molestowanie dzieci, Marilyn Gunther, jak twierdzi, nie przypomina sobie choćby jednego przypadku gdy 
oskarżony by kłamał, choć dopuszcza taką możliwość. Zapytana o seksualnych napastników, mówi: „Nieraz są najlepszymi 
rodzicami. Jest mnóstwo ludzi, którzy napastują seksualnie swoje dzieci i są najlepszymi rodzicami pomimo tej jednej 
drobnej skazy. Nie napastują bez przerwy. To może być dwa lub trzy razy w tygodniu przez pewien wydłużony okres.” 
Następnie Marilyn Gunther posuwa się dalej, twierdząc, że „Dzieci niekoniecznie doznają uszczerbku przez te 
doświadczenia. A jeśli nawet, to wystarcza jak potem usłyszą: ‘Hej, to nie twoja wina. Zobaczysz, że to się więcej nie stanie. 
Zapomnij o tym i już.’” (David Hechler, Fala i odbój, str. 125-126).  
55  (Hechler, Fala i odbój, str. 126-127).  



stwierdza: „Rola ofiar w napaściach seksualnych może być tak wielka, że to wiele z nich powinno być uznane za 
napastników.”56

 W telewizji, propagując ideę „syndromu fałszywej pamięci,” wielokrotnie pojawia się Richard Gardner, 
który często występuje też jako ekspert sądowy obrony w procesach o seksualne wykorzystywanie dzieci. W 
artykule drukowanym przez Underwagera w jego Issues in Child Abuse Accusations Richard Gardner pisze: 

Współżycie seksualne między dorosłymi i dziećmi jest zjawiskiem powszechnym. (...) Tego rodzaju 
kontakty płciowe niekoniecznie są traumatyczne. Czynnikiem decydującym o ich ewentualnym 
destrukcyjnym wpływie lub jego braku, jest nasza społeczna postawa wobec tego typu relacji i stosunków. 
Wedle słów Hamleta: „Nie istnieją rzeczy dobre ani złe; to nasze myślenie czyni je takimi.” 
 Chodzi więc o głoszenie przez wielu terapeutów przekonania, że kontakt seksualny między dorosłym i 
dzieckiem – nieważne jak krótki i ulotny, nieważne jak namiętny, pełen miłości i bezbolesny – 
automatycznie i nieodwołalnie oznacza dla dziecka psychologiczną traumę. To przekonanie ma uzasadniać 
konieczność długoterminowych, trudnych terapii. ... Jasne, że jeśli terapeuci nie będą obstawali przy takim 
stanowisku, nie będą mogli cieszyć się ekwiwalentem pieniężnym za jego promocję.57

 Z psychologami Ralphem Underwagerem i jego żoną, Hollidą Wakefield, przeprowadził i wydrukował 
wydawany w Holandii dziennik PAIDIKA: The Journal of Paedophilia. Na pytanie: „Czy wybór pedofilii jest według 
pana odpowiedzialnym wyborem dla człowieka?” Underwager odpowiedział:  

 Oczywiście, że jest odpowiedzialny. Co mnie uderzyło, gdy zacząłem poznawać i rozumieć ludzi 
decydujących się na wybór pedofilii, to zjawisko, że w zbyt dużej mierze pozwalają oni, by inni określali to 
za nich. I zwykle jest to wtedy zasadniczo negatywna opinia. Pedofile tracą mnóstwo czasu i energii na 
obronę swojego wyboru. Ja nie uważam, by musieli się tym zajmować. Mogą oni śmiało i odważnie 
afirmować ten swój wybór. Mogą otwarcie mówić, że chcą znaleźć najlepszą formę miłości. Jestem 
również teologiem i jako teolog wierzę, że wolą Boga jest bliskość i intymność, zjednoczenie ciał, między
ludźmi. Pedofil może powiedzieć: „Ta bliskość jest dla mnie możliwa w ramach wyboru, którego dokonuję. 
(…) Myślę, że pedofile mogą domagać się uznania, że ich wybór jest dążeniem do wypełnienia przykazania 
bliskości i miłości. Śmiało mogą powiedzieć: „Wierzę, iż to jest częścią woli Boga.”58

 Kiedy wywiad ten został zauważony przez ofiary wykorzystania w dzieciństwie oraz osoby, które je 
wspierają czy leczą, a następnie przez mass media, latem 1993 roku, Underwager zrezygnował z członkostwa w 
doradczej komisji ekspertów Fundacji FMS. Jego żona jednakże zasiada w niej do tej pory.  

Głównym celem nagonki jest zapewnienie osobom oskarżanym o molestowanie dzieci środków i 
sposobów obrony przed prawem.  

 Przez ostatnie dziesięć lat ofiary wykorzystania seksualnego naciskały legislatury we wszystkich 50 
stanach na wprowadzenie przepisów umożliwiających im zakładanie swoim oprawcom z lat dziecinnych spraw z 
powództwa cywilnego.59 Z chwilą jednak gdy tylko zaczęto wprowadzać pożądane zmiany prawne, zewsząd 
podniosły się głosy o „syndromie fałszywej pamięci.” Judith Herman jest zdania, że właśnie owe rozprawy - jak i 
aktywizm polityczny, który do nich doprowadził - pomogły tym głosom zaistnieć i są siłą napędzającą „falę 
odbojową” dzisiejszych sporów na temat pamięci:  

 Jestem przekonana, że intensywne społeczne i profesjonalne zainteresowanie pytaniami o pamięć 
inspirowane jest nie przez nagły i powszechny wybuch zaciekawienia badaniami naukowymi. To raczej 
owe badania napędzane są batalią prawną. Jesteśmy świadkami walki o wiarygodność.  
 Jeszcze do całkiem niedawna napaść seksualna generalnie, a seksualne wykorzystanie dziecka w 
szczególności, były zasadniczo „zbrodniami doskonałymi.” Ofiarom skutecznie blokowano dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości, a oprawcy mogli być praktycznie pewni bezkarności. W wyniku ruchu 
feministycznego i rosnącej świadomości społecznej kobiet, oraz reform prawnych, w ostatnich czasach 
niektórym ofiarom udaje się pociągnąć napastników do odpowiedzialności za ich przestępstwa. A to 

56  LeRoy G. Schultz, Interwieving the sex offender Victim (Wywiad z ofiarą napastnika seksualnego), w: The Journal 
of Criminal Law and Police Science (Dziennik prawa karnego i nauk policyjnych) 50, str. 448-452. Cytowane za Accuracy of 
Expert Testimony in Child Abuse Cases: A Case Study of Ralph Underwager and Hollida Wakefield, Anny C. Salter, str. 8. 
57  Richard A. Gardner: Belated Realization of Child Abuse by an Adult, (Opóźniona realizacja wykorzystania 
seksualnego przez osobę dorosłą)” w: Issues in Child Abuse Accusations, 4, no. 4 (jesień 1992, str. 191). 
58 Wywiad: Hollida Wakefield i Ralph Underwager, jaki w czerwcu 1991 w Amsterdamie przeprowadził Joseph 
Geraci. Wywiad ten został opublikowany w pedofilskim czasopiśmie PAIDIKA: The Journal of Paedophilia 3, no. 1, zimą 
1993 roku.  
59  Więcej informacji na str. ___ w podrozdziale: Rozważając proces sądowy i w Przewodniku po źródłach wsparcia
na końcu książki. 



stanowi bardzo realne zagrożenie dla oprawców seksualnych cieszących się dotąd władzą i przywilejami. 
To naturalne spodziewać się ich kontrataków.60

 Batalia o wiarygodność ofiar nie jest niczym nieznanym ani nowym. Historia nagonki („fali odbojowej” - 
ang. backlash) koresponduje ściśle z ewolucją argumentów obrony używanych w danym czasie w procesach o 
nadużycia seksualne wobec dzieci. Dyrektorka Narodowego Centrum ds. oskarżeń o nadużycia wobec dzieci, 
Patricia Toth, mówi: „Dwadzieścia lat temu niewiele przypadków nadużyć - zarówno fizycznych jak i seksualnych - 
na dzieciach trafiało do prokuratury. Zdarzało się tu i ówdzie ujawnić wykorzystanie, ale sprawę przekazywano 
opiece społecznej, która zabierała nieszczęsne dziecko z domu. Rodziców nie oskarżano w tych czasach o 
molestowanie i gwałty, ale grożono im utratą praw rodzicielskich.”61

 Patricia Toth zauważa, że do większego zainteresowania nadużyciami seksualnymi wobec dzieci 
przyczyniło się powstawanie ośrodków pomocy dla ofiar gwałtu oraz rosnąca uwaga psychologów kierowana na 
rozprawy o gwałty na osobach dorosłych. „Dzieci zaczęto postrzegać jako ofiary. Dziesięć, najwyżej piętnaście lat 
temu zaobserwowaliśmy pierwsze powstające przy prokuraturach i komisariatach policji ośrodki specjalizujące się 
w sprawach wykorzystywania seksualnego dzieci. Zaczęły się mnożyć programy ochrony zeznających ofiar i coraz 
więcej troski poświęcano krzywdzonym seksualnie nieletnim. Wszystko się odwróciło, gdy sprawy o seksualne 
molestowanie zaczęliśmy traktować na poważnie. Wobec rosnącej liczby oskarżeń kończących się udwodnieniem 
winy i wyrokami, ludzie, którzy poczuli się na zagrożonej pozycji – i z których wielu miało potężne środki – 
rozpętali masowy, zorganizowany kontratak.”  
 Początkowo w sprawach o nadużycia seksualne wystarczała prosta i naiwna taktyka. „Pierwsze linie 
obrony przebiegały następująco: ‘jestem dobrym człowiekiem, nie zrobiłbym czegoś takiego.’ Później, gdy 
mieliśmy już lepsze rozeznanie i wiadomo było, że sprawca nie musi wyglądać jak potwór, obrona sięgała po inne 
argumenty. Starano się udowodnić, że ofiara ma jakiś osobisty powód, by mścić się na oskarżonym.” 
 Ponieważ jednak wypływało coraz więcej spraw, gdzie zarzuty dotyczyły wykorzystania całej grupy 
dzieci, upadał i ten argument. „Kiedy wiele dzieci, nie znających się nawzajem i niezależnie od siebie opowiadała 
o takich samych sposobach omotywania i takich samych praktykach seksualnych, nie dawało się przekonać sądu, 
że wszystkie one uwzięły się z jakiegoś powodu na sprawcę. Obrońcy przerzucili się więc na linię: ‘Te pomysły i 
wspomnienia zostały jakoś sztucznie zasiane w głowach dzieci.’ Albo dorosłych ofiar. Dziecięca podatność na 
sugestię jest główną taktyką obecnie trwającej nagonki.”  
 Laurie Braga, współkierująca z mężem Josephem Państwową Fundacją na rzecz Dzieci, objaśnia nam, w 
jaki sposób rozwój retoryki fałszywej pamięci - i rozwój Fundacji FMS - jest logicznym przedłużeniem ciągłej 
batalii o nieuznawanie dziecięcych zeznań w sprawach o seksualne nadużycia:  

Osoby zabiegające o uznawanie przez sądy wiarygodności zeznań wykorzystanych dzieci z radością 
przyjęły rosnącą liczbę dorosłych ofiar zakładających sprawy swoim oprawcom. Czuliśmy, że ich historie 
uprawomocniają opowieści dzieci. Druga strona czuła to jeszcze lepiej, więc najgwałtowniejsze ataki 
zaczęła przypuszczać na prawdziwość wspomnień wśród dorosłych ofiar.62

 Oczywiście, dla ratowania oskarżonych dozwolony jest każdy możliwy zabieg prawny. Jednak Patricia 
Toth mówi: „Nie wszystkie uwzględniane ekspertyzy są rzetelne. Myślę, że jest spore grono osób, które traciły na 
nieostrożnym prowadzeniu śledztwa i preparowaniu spraw. Ludzie chadzają na skróty - są w końcu ekspertami. 
Potrafimy na przykład ‘wyczuć’, czy dane dziecko było wykorzystane, a skoro tak, to czemu oni nie mieliby być 
zdolni do opiniowania w ten sam sposób. To prowadzi ich do pomyłek. Musimy wtedy cofnąć się i powiedzieć: 
‘Chwileczkę, co robimy? Czy nie musimy tu czegoś uściślić? A jeśli eksperci się mylą, musimy to wykazać nie na 
poziomie reakcji emocjonalnych czy intuicji, ale faktów, badań i solidnych świadectw.”63

 Chociaż uzasadnione prawa obrony muszą być uwzględniane, nie może to jednak odbywać się kosztem 
dzieci. Stanowczo nie zgadzamy się z filozofią tych ekspertów obrony, którzy sympatyzują z zasadą, że „lepiej jest 
uniewinnić stu zbrodniarzy niż skazać jednego niewinnego.”64 Osoba skazana niesłusznie to bezsporna tragedia. 

60  Judith Herman, Adult Memories of Chilhood Trauma (Dorosłe wspomnienia dziecięcej traumy), str. 7 
61  Patricia Toth, w wywiadzie nagranym 16 września 1993 przez Laurę Davis.  
62  Laurie Braga, w wywiadzie nagranym 13 września 1993 przez Laurę Davis.  
63  Przykład na to, jak pewne zeznanie eksperta zostało zakwalifikowane i podważone podajemy na str. ___ (512) 
64  Richard A. Gardner, w: The Parental Alienation Syndrome and the Dyferentiation Between Fabricated an Genuine 
Child Sexual Abuse (Cresskill, N.J.: Creative Therapeutics, 1987), str. 175-176, pisze, że z dwóch powodów jest 
zwolennikiem tej zasady. „Po pierwsze, mam sympatię do wymienionej wyżej amerykańskiej zasady prawnej. Po drugie ... 
większość oprawców doznaje wskutek oskarżenia i przesłuchań na temat ich seksualnych preferencji i zachowań tak silnego 
szoku i otrzeźwienia, że one ‘cofają się i zanikają,’ razem z dalszym molestowaniem dzieci przez nich, nawet jeśli sąd 
oczyścił ich z zarzutów. To drugie założenie i przekonanie Gardnera – że pedofilscy napastnicy przestają molestować dzieci 
wskutek przesłuchań i postępowania prawnego – nie znajduje potwierdzenia u znakomitej większości specjalistów leczących 
tę grupę ludzi. Przeciwnie, statystyki dowodzą, że bez skazania i sądownie zaordynowanej w więzieniu terapii, zaprzestanie 
przez nich tych zachowań jest wysoce nieprawdopodobne. Nawet mające najlepsze wyniki programy leczenia pedofilów 
wykazują wciąż wysoki odsetek recydywy.  



Jednak stu pedofilów puszczonych wolno, by trumatyzowali kolejne, idące w dziesiątki tysięcy, ofiary, to tylekroć 
większa tragedia.65 Pogwałcenie dobra dzieci musimy traktować przynajmniej tak samo serio, jak pogwałcenie 
praw dorosłych. Dzieci, ponieważ są o wiele bardziej podatne na zranienie niż dorośli, potrzebują i zasługują na 
najlepszą z możliwych ochronę.  
 Bezsprzecznie, czynimy postęp, zarówno w ochronie dzieci, jak i w tworzeniu możliwości prawnych dla 
dorosłych ofiar. „Gdyby te sprawy nie zaczęły być traktowane jak poważne przestępstwa, nie byłoby nagonki. To 
miara naszego sukcesu” - zauważa Patricia Toth. 

Fałszywe doniesienia o wykorzystaniu są, w istocie, niezwykle rzadkie 

 Podobnie jak w przypadku innych przestępstw, i tutaj fałszywe oskarżenia zdarzają się dużo rzadziej niż 
fałszywe zaprzeczanie - a co grosza, faktycznie popełniane na dzieciach nadużycia seksualne są wciąż dużo 
częstsze niż się spodziewamy.  
 Według najbardziej miarodajnych z istniejących badań, co trzecia dziewczynka i co szósty chłopiec 
doznaje seksualnego wykorzystania w dzieciństwie. Ankieta przeprowadzona przez Dianę Russell wśród 
dziewięciuset losowo dobranych kobiet w San Francisco daje wynik 38 procent wykorzystanych lub zgwałconych 
przed osiemnastym rokiem życia, a 28 procent poważnie wykorzystywanych przed czternastym rokiem życia.66

 Bud Levis, redaktor działu badań opinii publicznej Los Angeles Times, przytacza podobne wyniki 
ankiety(dane te nie uwzględniają ofiar, które wymazały doznane krzywdy ze świadomej pamięci) wśród 2627 
mężczyzn i kobiet: 22 procent pytanych (27 % kobiet i 16 % mężczyzn) mówiło, że doznali wykorzystania 
seksualnego w dzieciństwie.67 Jeśli odniesiemy te liczby do całego narodu amerykańskiego, otrzymujemy 38 
milionów dorosłych ofiar żyjących wśród nas.68

 Mimo czynionych starań wciąż większość nadużyć seksualnych wobec dzieci nie jest ujawniana. Mniej niż 
10 procent przypadków trafia na biurko opieki społecznej czy policji.69 A mimo to powszechnie słychać 
rozdmuchane oświadczenia o fałszywych zarzutach, bazujące właśnie na owej „ciemnej liczbie” 
wykorzystywanych dzieci i nieprzeprowadzonych śledztw. Tymczasem tzw. ciemna liczba pedofilskich przestępstw 
nie dowodzi wcale, że ujawnienia i procesy o nie są fałszywe. „Niewykryty znaczy tylko tyle, że - z jakichkolwiek 
przyczyn - nadużycie nie mogło zostać udowodnione” - zauważa Patricia Toth: 

„Niewykryty” czy „nieudowodniony” nie znaczy „fałszywy.” Może być wiele innych opcji. W większości 
służby ochrony praw dziecka wkraczają jedynie w nadużycia popełniane przez rodzinę czy osoby 
sprawujące opiekę. Jeśli napastnik nie mieści się w tej kategorii, przechodzi do kategorii „niewykryty.” Jeśli 
mamy przed sobą dziecko z wykrytymi plemnikami w jamie ustnej, które jeszcze nie umie mówić, i 
żadnego naocznego świadka ani też - co typowe - napastnika przyznającego się do gwałtu na dziecku, to 
choćbyśmy nie wiem jak mocno byli pewni, że doszło do wykorzystania, przypadek jest niewykryty. 
Nierzadko spotykamy pracownika przytłoczonego nawałem pięćdziesięciu zgłoszeń na miesiąc, który aby 
się „wyrobić” jest w stanie tylko zadzwonić by spytać: „Mamy tu zgłoszenie, że pan (pani) wykorzystał 
seksualnie dziecko. Czy to prawda?” i usłyszeć: „Ależ to jakaś bzdura! Skądże.” kończąc: „Cóż, w takim 
razie dziękuję.” Przypadek zostaje niewykryty, bo brak nam czasu, zdolności, sprytu i środków by 
odpowiednio przeprowadzić dochodzenie. Albo gdy dociera doniesienie, rodziny nie da się już 
skonfrontować, bo przeniosła się do innego stanu, tzn. pod inną jurysdykcję. I znów notujemy: 
niewykryty.70

 Ralph Underwager, w wypowiedzi zamieszczonej przez Los Angeles Times 11 lutego 1985, posuwa tę linię obrony 
oskarżonych jeszcze dalej: „Dużo bardziej pożądane jest, aby nie zostało wykrytych tysiąc dzieci podlegających sytuacji 
wykorzystania, niż aby jednego człowieka niewinnie skazać na więzienie.”  
65  Więcej informacji na temat liczb ofiar, jakie potrafią notować na swoim koncie pedofilscy napastnicy, podajemy w 
przypisie 83 na str. __. 
66  Diana E. H. Russell, The Incidence and Prevalence of Intrafamilial and Extrafamilial Sexual Abuse of Female 
Children,” w: Child Abuse and Neglect: The Internationa Journal 7, no. 2 str. 133-139. Przedrukowane też przez: Sexual 
Exploitation: Rape, Child Sexual Abuse and Workplace Harassment (Beverly Hills: Sage Publications, 1984). 
67  Dział badań opinii publicznej Los Angeles Times, 25 lipca 1985, str. 1: „Jedna trzecia osób wykorzystanych  w 
dzieciństwie nigdy nikomu o tym nie powiedziała - pierwszy raz dopiero odpowiadając na omawianą ankietę. Spośród ofiar, 
które ujawniały, w ponad 70 % nie prowadziło to do żadnych wyjaśniających działań.  
68  Dogłębną analizę przeważającej większości badań nad wykorzystywaniem seksualnym dzieci podają: David 
Finkelhor, A Sourcebook on Child Sexual Abuse (Newbury Park, CA, Sage Publications, 1986; Anna C. Salter, Treating 
Child Sex Offenders and Victims oraz Transforming Trauma (Thousand Oaks, CA, Sage Publications, Inc., w druku) - wyd. 
polskie: Pokonywanie traumy. Jak zrozumieć i leczyć dorosłe ofiary wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie,, Media 
Rodzina, Poznań, 2003); D. G. Kilpatrick, C. M. Edmunds i A. K. Seymour, Rape in America: A Report to the Nation 
(National Victim Center, Arlington, VA, 1992). Także: John Crewdson, By Silence Betrayed: Sexual Abuse of Children in 
America (Boston: Little & Brown, 1988). 
69  Według działu badań opinii publicznej Los Angeles Times tylko 3 % ofiar zgłasza doniesienie na policję czy do 
innej instytucji społecznej. Według opracowania Diany Russell z 1984 roku zgłaszanych zostaje mniej niż 5 % przypadków. 
70  Patricia Toth, w wywiadzie nagranym 16 września 1993 przez Laurę Davis. 



 Jest oczywistym błędem logicznym uzasadnianie istnienia domniemanej liczby fałszywych oskarżeń 
znaną szacunkowo liczbą niewykrytych przypadków wykorzystania dzieci. Podobne przekłamanie czynione jest 
wobec dorosłych ofiar - to, że dany przypadek nie został udowodniony w sądzie - lub prokurator wycofał 
oskarżenie - niekoniecznie oznacza, że nie doszło do nadużycia; oznacza tylko, że nie było wystarczających 
dowodów lub środków, by sąd mógł je stwierdzić. (Więcej o tym znajdziesz na dalszych stronach w podrozdziale: 
Przepisy prawne nie mają przełożenia na zdrowienie, str.___). 
 Nie wynika z tego jednakże że nie ma fałszywych oskarżeń. Istnieją. Ale nie są częste ani nie są normą, 
co sugeruje nagonka. John Briere, profesor zwyczajny psychiatrii z University of Southern California School of 
Medicine, pisze: 

 „Uważam, że – ze względu na zranienia, zamęt wewnętrzny lub rozpacz – pewna niewielka liczba 
ludzi może mówić nieprawdę.”71 Każda jednostka ludzka może okazać się podatna na różne ludzkie 
przypadłości, jakie znajdujemy w całej populacji, a w tym psychozy, zamęt, rozpacz i fałszywe 
przedstawianie faktów.72

 Ludzie, którzy chcą zdyskredytować skarżące się ofiary i wzbudzić wobec do nich niedowierzanie, 
uchwycili się tych kilku przypadków, gdzie wspomnienia w istocie mogły być nieprawdziwe, jako sposobu 
udowadniania opinii publicznej – poprzez publiczne nagłaśnianie – że nie można wierzyć nikomu kto 
zgłasza wykorzystanie w dzieciństwie.73

 Fałszywe oskarżenia istnieją naprawdę, ale w porównaniu z astronomiczną liczbą ofiar wykorzystanych 
seksualne w dzieciństwie, stanowią zaledwie ułamek procenta składanych przez nie doniesień. Nawet jeśli 
wszystkie z pięciu tysięcy rodzin, jakie zgłosiły się do Fundacji FMS, zostały naprawdę fałszywie oskarżone, to i 
tak stanowiłyby one zaledwie 0,01 procenta – słownie: jedną setną procenta lub jedną dziesiątą promila – 
szacunkowej liczby dorosłych ofiar kazirodczych nadużyć, jakie mamy w Stanach Zjednoczonych.74

Sprawcy nadużyć seksualnych niezmiernie rzadko mówią prawdę o swoich czynach 

 O ile prawdopodobne jest znalezienie w grupie ludzi utrzymujących, że są niewinni i zostali fałszywie 
oskarżeni, takich osób, które faktycznie mówią prawdę, to pedofile i inni napastnicy mają wiele do stracenia 
przyznając się, a wiele do zyskania, kłamiąc.  
 Nie da się stwierdzić lub wykluczyć winy na podstawie wyglądu opinii czy deklaracji. Lawrence Klein, 
dyrektor kliniczny z Wood County Mental Health Center w Bowling Green, stan Ohio, wyjaśnia: 

W przypadku napastników seksualnych przerażające jest to, że ogromna większość z nich nie wygląda 
przerażająco. Przeciwnie niż skłonni jesteśmy oczekiwać, nie odznaczają się oni żadnymi widocznymi 
cechami jakie wyróżniałyby ich spośród reszty ludzi. Wyglądają tak samo jak nasi sąsiedzi, 
współpracownicy, członkowie naszych rodzin... Najczęściej funkcjonują oni na zewnątrz w jak najbardziej 
normalny, nieodznaczający się sposób. Jednakże rutynowo popełniają akty o przeszywającej zimnym 
dreszczem niewrażliwości, egocentryzmie i destrukcji.75

 Ludzie ci wywodzą się ze wszystkich możliwych środowisk, o czym mówi Brian Abbott, dyrektor naczelny 
Giaretto Institute:76 „Napastnicy seksualni tworzą cały przekrój społeczny - socjoekonomiczny, kulturowy, 
etniczny. Widziałem w tej grupie kopaczy rowów i chronicznych bezrobotnych, jak też filary naszego 
społeczeństwa - znanych prawników, lekarzy i ludzi niezwykle zamożnych.”77

 Wielu napastników jakich znamy to na codzień czarujący, ujmujący, „kontaktowi” ludzie.78 Gdybyśmy nie 
znali prawdy i faktów, powtórzylibyśmy razem z innymi: „On (lub ona) nigdy by nie mógł zrobić czegoś takiego.” 
Większość pedofilskich napastników nie ma cech potwora, takich jakie mu zwykle przypisujemy. Nawet ci 
dopuszczający się najbardziej przerażających i sadystycznych czynów pozostają w swoim otoczeniu lubiani i 

71  Margo Silk Forest, Wywiad z Johnem Briere, publikowany w: Treating Abuse Today, 3, no.1, str. 22. 
72  John Briere, Adult Memories of Childhood Trauma: Current Controversies,” str. 3, przejrzanej i uzupełnionej 
wersji odczytu wygłoszonego przez autora do Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 26 maja 1993 roku w San 
Francisco, CA. 
73  Forest: Wywiad z Johnem Briere.  
74  Według stanu na sierpień 1993 roku, z Fundacją FMS skontaktowało się 5000 rodzin (Biuletyn Fundacji FMS z 21 
września 1993). 
75  Lawrence Klein, Perpetration Issues in the Treatment of Survivors of Child Sexual Abuse, materiał przedstawiony 
na Ósmej Regionalnej Konferencji nt. traumy, dysocjacji i osobowości wielorakiej (Eight Regional. Conference on Trauma, 
Dissociation nad Multiple Personality) Cuyahoga Falls, Ohio, kwiecień 1993, str. 6. 
76  Giaretto Institute jest siedzibą ogólnokrajowej organizacji Parents United, zajmującej się leczeniem napastników, 
ich rodzin i molestowanych dzieci, jak też dorosłych ofiar wykorzystania w dzieciństwie.  
77  Brian Abbott, w wywiadzie dla Laury Davis, 09 września 1993 roku.  
78  To jeden z argumentów jakim posłużyła się Pamela Freyd, założycielka Fundacji FMS, w odpowiedzi na pytanie, 
skąd czerpie pewność, że w jej organizacji nie zadomowili się sprawcy seksualnych nadużyć.  



cenieni. Podkreśla to Anna Salter: „Wiele razy widziałam, jak ludzie pisali zbiorowe listy i podpisywali się pod 
petycjami przekonującymi policję, że złapali niewinnego człowieka, gdyż ‘znają go z jak najlepszej strony,’ by 
przeżyć potem szok jego przyznania się do winy.”79

 Szeroko nagłośnionym przykładem jest Sol Wachtler, sześćdziesięciodwuletni były sędzia naczelny Sądu 
Apelacyjnego stanu Nowy Jork. W kwietniu 1993 przyznał się do postawionego mu zarzutu porwania 
czternastoletniej córki swojej poprzedniej partnerki, znanej i wpływowej działaczki republikańskiej. W czasie 
śledztwa prowadzonego przez FBI wyszły na jaw liczne listy i telefony, w których Wachtler opisywał z detalami 
seksualne perwersje jakich zamierzał dokonać na dziewczynce. Wszystko to Wachtler robił sprawując równolegle 
funkcję cenionego sędziego i ubiegając się w kampanii wyborczej o fotel senatora USA.80

 Jak to może być? Jak ktoś powszechnie znany, pełniący wysokiej rangi służbę państwową i ubiegający 
się o fotel senatora może jednocześnie dokonywać aktu fizycznego i seksualnego terroru na nieletniej? Tę ludzką 
- i zarazem nieludzką - zdolność do prowadzenia podwójnego życia wyjaśnia nam Robert Jay Lifton, psychiatra i 
historyk medycyny, używając pojęcia „dublowanie.” 
 Lifton zajmował się badaniem działań lekarzy hitlerowskich, biorących udział w Holokauście. Usilnie 
chciał zrozumieć, jak człowiek może, w imię „eksperymentów medycznych,” zabijać i torturować innych ludzi, 
decydować o tym kto ma żyć a kto umrzeć, i równocześnie mieszkać z rodziną, być mężem i ojcem, bawić się z 
dziećmi i chodzić do kościoła. Z pomocą w wyjaśnianiu tej niewyobrażalnej zagadki przyszło Liftonowi pojęcie 
dublowania – dysocjacyjnego mechanizmu obronnego, jaki sprawiał, że równolegle do w pełni człowieczego 
funkcjonowania na forum rodzinnym i społecznym lekarze ci mogli popełniać barbarzyńskie, nie mieszczące się w 
głowie zbrodnie.81

 W podobny sposób tę zdolność do podwójnego życia u seksualnych napastników, zwłaszcza 
molestujących dzieci, wyjaśnia Lawrence Klein. Mówi on, że każdy z nich ma w swoim umyśle pewne „królestwo” 
- miejsce, które „uprawnia” go do jego nieludzkich, dewiacyjnych zachowań: 

 Tzw. KRÓLESTWO to po prostu miejsce w umyśle oprawcy, w którym może on, jako jego absolutny 
władca, robić co mu się żywnie podoba - kiedy, gdzie jak i z kim zechce. Jako Król, to on określa prawo i 
rzeczywistość. On tworzy reguły sprawowania rządów. Inni stają się dla niego przedmiotami istniejącymi 
po to, by mógł je mieć i czerpać z nich przyjemność. Z perspektywy swojego Królestwa oprawca nie 
dostrzega ich potrzeb... 
 Oprawca żyje podwójnym życiem. Prowadzi na zewnątrz jedno życie, w Realnym Świecie - świecie, 
który dla niego od dawna wyzuty jest z pełnego znaczenia, głęboko ludzkiego, prawdziwego kontaktu. I 
ma tez drugie życie, w Zrewidowanym Świecie czy też własnym Królestwie. Poprzez lata doświadczeń 
oprawca uczy się przekraczać w obie strony, niepostrzeżenie, granicę między tymi dwoma państwami. I 
zazwyczaj postrzegany jest przez swoje otoczenie jako nie rzucający się w oczy spokojny i posłuszny 
prawu obywatel.  
 Oprawca nie jest zdolny do zaprzestania swoich dewiacyjnych zachowań nim nie zaprze się i nie 
wyrzeknie swojego wewnętrznego, ukrytego „królestwa” - nim nie zapragnie i nie zdobędzie się na 
wysiłek, by wziąć w ramiona i pielęgnować człowieczeństwo. Jeśli to tego dochodzi, to niemal we 
wszystkich przypadkach dopiero po aresztowaniu, procesie i skazaniu. Jedynie tak silny cios, jakim jest 
proces i groźba zamknięcia w więzieniu oraz wszystkie straty jakie się z tym łączą, jest w stanie pokonać 
nęcącą go pokusę zdobywania swoich samotnych gratyfikacji - pokusę, jaka musi stać się udziałem 
każdego kto utracił wiarę w żywość i czystość międzyludzkich więzi.82 83

 Do Briana Abbotta, psychologa znanego z intensywnej pracy klinicznej w leczeniu seksualnych 
napastników, a szczególnie sprawców kazirodztwa, dziewięćdziesiąt procent pacjentów zgłasza się wskutek 
uwięzienia, wyroku w zawieszeniu, nakazu sądowego lub zwolnienia za kaucją. Większość z nich nigdy nie była 
oskarżona o jakiekolwiek przestępstwo, ale na podstawie własnych obserwacji Abbott stwierdza, że zwłaszcza w 
tej dziedzinie fałszywe oskarżenia należą do rzadkości. Do rzadkości nie należy natomiast ich zaprzeczanie: 

79  Anna C. Salter, Transforming Trauma: A Guide to Understanding Treating Adult Victims of Child Sexual Abuse 
(Thousand Oaks, CA, Sage Publications, Inc., w druku). Wyd. polskie: Pokonywanie traumy. Jak zrozumieć i leczyć dorosłe 
ofiary wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie, Media Rodzina, Poznań, 2003. 
80  Dane z raportu Lawrece’a Kleina W razie wątpliwości, przedstawionego 7 sierpnia 1993 w Center of Mental 
Health at Foote Hospital’s Continuing Education Conference, w Ann Arbor, MI, na: Controversies Around Recovered 
Memories of Incest and Ritualistic Abuse,  oraz artykułu Lucindy Franks: To Catch the Judge: How FBI Tracked Sol 
Wachtler (Złapać sędziego: Jak FBI wpadło na trop Sola Wachtlera), zamieszczonego w: The New Yorker, 21 listopada 
1992, str. 58-66. 
81  Lawrence Klein, When in Doubt. Więcej o zjawisku „dublowania” - w jego książce: The Nazi Doctors, (New 
York: Basic Books, 1986). 
82  Lawrence Klein, Therapists’ Page, w: Many Vioces, grudzień 1989, str. 3-4.  
83  Dokładnie taki opis rozszczepienia osobowości podaje Patrick Carnes w książce Od nałogu do miłości (Poznań 
2000) dla scharakteryzowania erotomana – człowieka uzależnionego od seksu. Lecząc od lat w swojej klinice erotomanów, 
wymienia on pedofilię jako jeden z najbardziej uporczywych wzorców tego nałogu. (przyp. tłum.).  



 Zaprzeczanie, jakim posługują się oprawcy seksualni przebiega od totalnego zaprzeczania: „Ja tego 
(ani niczego podobnego) nie zrobiłem” na jednym biegunie, poprzez różnego rodzaju minimalizowanie: „to 
nie było nic poważnego” albo „to było tylko raz,” aż po racjonalizacje, że „dziecko mnie sprowokowało” czy 
„byłem pijany / naćpany.” Jeśli rozumiem zaprzeczanie w tak szeroki sposób, odnajduję je u każdego kto 
przestępuje mój próg.84

 Nawet w zderzeniu z jasnymi i niepodważalnymi dowodami, wielu napastników dalej zaprzecza swoim 
czynom, nieraz z zaskakująco wielkim przekonaniem emocjonalnym i zacietrzewieniem.85 I często ich zaprzeczanie 
trwa nadal także po zapadnięciu prawomocnego wyroku i osadzeniu w celi za tzw. czyn lubieżny wobec osoby 
nieletniej.86

 Brian Abbott zauważa że napastnicy seksualni często tak silnie psychologicznie angażują się z 
zaprzeczanie, że są w stanie sami uwierzyć w podawane przez siebie wersje wypadków:  

 Są w stanie przekonać ważne osoby w swoim życiu – współmałżonków, dalszą rodzinę pracodawców, 
duchownych – że nie popełnili zarzucanych im przestępstw. Obecnie mają za sobą cały chór głosów 
powtarzających: „Wiemy, że on (ona) na pewno tego nie zrobił.” Mając tak silne poparcie 
sprzymierzeńców w zaprzeczaniu, jest im jeszcze trudniej uznać, że zrobili cokolwiek złego. Formułka; 
„Wiem, że tego nie zrobił” powtarzana jest tak często, że napastnik sam zaczyna wierzyć w realność takiej 
sytuacji.87

 Są też inne powody dla których pedofile zaprzeczają temu, co robią. Nie są w stanie spojrzeć w oczy 
prawdzie na własny temat, czują wstyd, mają nadzieję, że ujdzie im to bezkarnie lub po prostu nie widzą w tym 
zła. Wielu też się boi. Jedna z ofiar przytacza taką historię: 

 Ojciec wykorzystał mnie seksualnie gdy miałem jedenaście lat. Kiedy, już jako dorosła, 
skonfrontowałam go, z początku wszystkiemu zaprzeczał. Jednak po kilku latach przyznał się do tego co 
mi zrobił i ujawnił kilka informacji na temat wykorzystania, których nie znałam. Ten początek umożliwił 
nam zaczęcie uzdrawiania i odbudowy wspólnej relacji. Na jednej z sesji terapeutycznych zapytałam go, 
czemu nie przyznał się od początku. „Bałem się” - odpowiedział.  

Nagonka (fala odbojowa) wzmacnia społeczne zaprzeczanie 

 Mary Jo Barrett, dyrektorka programowa treningów w Center for Contextual Change  w Skokie, stan 
Illinois, wyróżnia cztery fazy zaprzeczania jakie każdy napastnik musi przepracować, zanim zdobędzie się na 

84  Brian Abbott, w wywiadzie dla Laury Davis, 09 września 1993 roku. 
85  W książce Pokonywanie traumy (Poznań, 2003, str. 34) Anna Salter przytacza historię pewnego czternastolatka, 
który całkowicie zaprzeczał brutalnej napaści seksualnej na dziewczynkę, mimo że dowody przeciw niemu były 
niepodważalne. Postawiono mu zarzut napaści seksualnej na szkolną koleżankę, którą „zaciągnął w krzaki, zdarł z niej 
bluzkę, powalił na ziemię i przyłożył do twarzy nóż, markując cios i wbijając go w ostatniej chwili w grunt przy jej uchu.” 
Świadkiem zajścia był kolega napastnika, który zeznał przeciw niemu. Pewna liczba dzieci ujawniła podobne napaści 
doznane z jego strony. Anna Salter pisze: „W sumie na biurku kuratorki znalazły się 34 dokumenty świadczące o uprzednich 
dewiacyjnych zachowaniach seksualnych jej podopiecznego oraz o jego skłonności do posługiwania się nożami. Chłopiec 
przyznał się do posiadania 28 sztuk.” A mimo to „zaprzeczał, że napadł na koleżankę w drodze ze szkoły, zaprzeczał 
jakimkolwiek innym swoim dewiacyjnym zachowaniom, twierdził. że nigdy nie miał żadnych dewiacyjnych fantazji 
seksualnych, a nawet ani jednej niedewiacyjnej myśli seksualnej i że nigdy się nie masturbował. Sam z siebie ochoczo 
zapewniał, że nigdy nie dotyka swojego członka ręką, nawet przy oddawaniu moczu.” (przyp. tłum.). 
86  W opracowaniu z 1983 roku J. S. Wormith przebadał 205 napastników seksualnych z których jedną trzecią 
stanowili pedofile molestujący. Nawet po skazaniu i aresztowaniu, tylko dwie trzecie przyznawało się do udowodnionego 
przestępstwa. Ale tylko do tego jednego, zaprzeczając by mieli „na koncie” jakiekolwiek inne nadużycia seksualne.  
 Jeśli jednak napastnikom zapewniona zostawała anonimowość i bezkarność, liczba ujawnianych przez nich 
dewiacyjnych aktów gwałtownie wzrastała. W 1991 roku Mark Weinrott i Maureen Saylor przeprowadzili wywiad z 67 
napastnikami gwałcącymi lub molestującymi dzieci, którzy aktualnie odbywali kary za te udowodnione czyny. Łącznie 
przyznawali się oni do 136 dewiacyjnych nadużyć. Kiedy jednał zagwarantowano tej grupie bezkarność, przyznali się oni do 
ponad ośmiu tysięcy przestępstw seksualnych na blisko tysiącu dzieci. 
 W warunkach gwarantujących napastnikom zarówno bezkarność, jak anonimowość i pełną nierozpoznawalność, 
ich wyznania na temat wykorzystanych dzieci i dewiacyjnych czynów przynosiły liczby wręcz astronomiczne. W 1987 roku 
G. G. Abel z zespołem przebadał blisko 600 pedofilskich napastników w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo 
znacznie przekraczające kryteria pełnej nieuchwytności i nierozpoznawalności i uzyskał następujące wyniki: 377 
pozarodzinnych pedofili molestujących ujawniało 48 297 aktów wykorzystania przeciw 27 416 dzieciom, a 203 napastników 
kazirodczych - 15 668 aktów wykorzystania na 361 ofiarach. Abel ustalił też, że szansa przyłapania napastnika na 
molestowaniu dzieci wynosi zaledwie 3 procent.  
 Te i inne badania opisywane są szczegółowo przez Annę Salter w książce Pokonywanie traumy.  
87  Brian Abbott, w wywiadzie dla Laury Davis, 09 września 1993 roku. 



wewnętrzne przyjęcie swojej odpowiedzialności za dokonane nadużycia i zabezpieczy przed dokonaniem 
następnych: 

 Pierwsza faza zaprzeczania dotyczy faktów: „Nie zrobiłem tego. To nie miało miejsca. Ona (lub on) 
kłamie.” Druga faza dotyczy pamięci-świadomości: „Może coś tam się stało, ale nie pamiętam.” Trzecia - 
jest zaprzeczaniem skutkom czynu: „Nie skrzywdziło jej to.” Czwarta, ostatnia - to zaprzeczanie własnej 
odpowiedzialności: „To ona (lub on) skłoniła mnie do tego.”88

 W stopniowym procesie terapeutycznym, jaki w optymalnej wersji obejmuje całą rodzinę, Mary Barrett i 
jej zespół pomaga sprawcom kazirodztwa przełamać się przez kolejne stadia zaprzeczania: 

 Zaprzeczanie zawsze służy napastnikowi ochronie przed bólem jaki rodzi świadomość jego czynów i 
skutków - jest próbą stworzenia sobie w obliczu prawdy pewnego komfortu psychicznego. Kiedy napastnik 
zaprzecza faktom, nie skupiam się podczas sesji na faktach, ale na jego korzeniach socjologicznych, 
politycznych, kulturowych, religijnych i ekonomicznych. Robię to pod kątem szukania odpowiedzi na 
pytanie: „Czy kiedy byłeś dzieckiem, w twojej rodzinie i/lub w twoim doświadczeniu, miała miejsce 
trauma? Czy czułeś się emocjonalnie porzucony, byłeś bity, etc.?” Badam czy wyznaje on patriarchalny 
system przekonań, odbierający prawa i znaczenie dzieciom i kobietom? Badam z klientem różne czynniki, 
jakie mogły popchnąć go w stronę seksualnego napastowania dzieci. Kiedy wyjdą na wierzch, mówię: „Na 
podstawie tego, co usłyszałam, myślę, że mogłeś stać się podatny na seksualne wykorzystywanie dzieci.” 
W ten sposób klient czy klientka staje się zdolny dopuścić myśl, że mogły się zdarzyć nadużycia.  

 Kiedy następnie zaprzeczanie przenosi się na poziom pamięci-świadomości, Barrett pyta klienta: „Co by 
się stało, gdybyś odkrył, że zrobiłeś coś takiego? Co miałbyś do stracenia gdybyś sobie przypomniał? A czy 
istnieje coś, co mógłbyś zyskać?” Zauważenie zysków jest czymś, co – jak podkreśla Barrett – daje sprawcy 
kazirodztwa po raz pierwszy poczucie siły: 

 ...siły, która płynie z posiadania głęboko ludzkich więzi zamiast izolacji i ranienia innych; z 
dobrodziejstwa jakim jest zainteresowanie się pierwszy raz dobrem i pomocą swojemu dziecku; z 
dobrodziejstwa nie bycia więcej totalnie odtrąconym i osamotnionym; z dobrodziejstwa zrzucenia strasznej 
tajemnicy, by nie musieć zabierać jej do grobu. 
 Pytamy także leczone osoby: „Co twoje dziecko miałoby do zyskania przez wymyślenie takiej historii? 
Dlaczego twoja córka lub syn miałaby po obudzeniu się z koszmarnego snu uwierzyć, że to stało się jej 
naprawdę? Gdyby mnie przytrafił się taki sen, to przetarłabym oczy i powiedziała: „Boże, co za horror! Uff, 
jak dobrze, że się obudziłam!” 

 Z trzecim poziomem zaprzeczania u napastnika radzimy sobie poprzez konfrontację z jego ofiarą, 
aranżowaną w momencie, gdy staje się on gotów słuchać i rozpoznawać ból, jakim ją obarczył (i gdy ofiara jest 
na etapie swojej odpowiedniej gotowości). Uznanie przez oprawcę własnej odpowiedzialności za wykorzystanie 
następuje zwykle blisko po tym, jak zaczyna on odczuwać empatię dla jej cierpień. 
 „To bardzo powolny proces - mówi Barrett - ale widziałam już niesamowite metamorfozy gdy przebiegał 
właściwym torem.” Mniej więcej w połowie drogi ofiary odzyskują integralność i stają się zdolne ją utrzymać – 
wiedząc, że uległy traumatyzacji – a jeszcze wciąż zachowują jakieś kawałki więzi rodzinnych. To jest moment, 
gdy można zacząć pracować uzdrawianiem całej rodziny. Taki przebieg leczenia jest dla terapeutów szczególnie 
wynagradzający, co potwierdza Barrett: „To niesamowite, cudowne uczucie widzieć rodziny zmieniające się i 
zdrowiejące razem.” 
 W zeszłym roku jednakże Barrett pracowała z kilkoma rodzinami, które zaczęły terapię z pozycji 
przekonań promowanych przez nagonkę i z tymi rodzinami praca przebiegała dużo wolniej i oporniej. 

 Wcześniej przychodzili do mnie rodzice i cała sprawa z zaprzeczaniem sprowadzała się do ich rodziny 
i faktów z ich życia. Teraz sprowadza się do tego, że na sesjach z zacietrzewieniem atakują swoje dzieci 
dowodząc, że: „zrobiono wam wodę z mózgu.” Co by się nie działo, z uporem powtarzają: „Jesteś pod 
wpływem swojego terapeuty; omotał cię; trafiłaś do sekty wyznającej jakieś Dwanaście Kroków; wszystko 
dlatego, że czytasz książki jak ta Odwaga Ocalenia. A byłaś takim cudownym, szczęśliwym dzieckiem, 
zanim cię w to wciągnięto.” Rodzice ci sami robią dokładnie to, o co oskarżają swoje dzieci - kupują 
propagandę pewnych ugrupowań i karmią się nią. Taka polaryzacja stanowisk stopuje zdrowienie i 
szalenie utrudnia nam pracę. 

 Barrett zauważa, że najtragiczniejszą rzeczą jest to, iż doktryna fałszywych wspomnień retraumatyzuje 
ofiary: „Brak w niej elementarnej ludzkiej empatii dla uczuć i cierpienia ofiar. Ten sam brak empatii stał się 

88  Mary Jo Barrett, w wywiadzie dla Laury Davis, 11 września 1993 roku. Barrett podkreśla, że przez podobne fazy 
zaprzeczania przechodzą wszyscy pozostali członkowie rodziny, nie tylko sprawca. Również ofiara może zaprzeczać, że 
wykorzystanie miało miejsce; mogła wyprzeć je z pamięci lub zdysocjować (odłączyć się) od niego; może minimalizować 
jego znaczenie, ból i wpływ na swoje życie; może racjonalizować, usprawiedliwiać napastnika i obwiniać samą siebie 
zamiast odnieść całą odpowiedzialność do osoby, która faktycznie ją ponosi. 



głównym powodem ich seksualnego i nieseksualnego wykorzystywania.”89 Dyrektor jednego z programów 
Masters and Johnson Sexual Trauma and Compulsivity, Mark Schwartz, również zauważa, że propagowanie 
„syndromu fałszywej pamięci” wzmacnia zaprzeczanie wśród pedofilskich napastników: 

 Wielu uczestniczących w naszym programie sprawców, którzy już przyznawali się do swoich czynów i 
uznawali ich tragiczne skutki, zaczęło teraz skupiać się na artykułach o „fałszywej pamięci” powracając do 
dawnego zaprzeczania, co zaowocowało popełnianiem przez nich nowych nadużyć seksualnych na nowych 
ofiarach.90

 Konieczne jest stworzenie takiego klimatu, w którym ludzie dopuszczający się nadużyć mogliby przyjąć 
do siebie prawdę o swoich czynach i wziąć odpowiedzialność za nie, a nie klimatu podpierania ich i osłaniania 
retoryką wzmacniającą ich zaprzeczanie.  

Doniesienia o „rodzinach zniszczonych przez fałszywe oskarżania” ukazują tylko jedną stronę – 
marginalną wobec ofiar zniszczonych przez kazirodztwo. 

 Typowy obraz ofiary prezentowany przez nagonkę to dobrze wykształcona kobieta, która miała 
zasadniczo szczęśliwe dzieciństwo i nagle, po trzydziestce, zmyśla historię wykorzystania, by wyjaśnić swoje 
okresowe trudności i naskoczyć na swoich rodziców. Jedynym źródłem głoszącym wersję, że dzieciństwo ofiary 
było szczęśliwe, są jednakże oskarżeni rodzice. Wyciągają z albumów rodzinnych zdjęcia swoich uśmiechniętych 
dzieci, rozpływając się we wspomnieniach, jakim to ich córka - albo syn - była słodkim, cudownym dzieckiem 
zanim nie dostała się w łapy nikczemnego terapeuty, by pod wpływem nagle wystąpić z oskarżeniami „wyssanymi 
z palca.” Przedstawianie terapeutów jako chytrych manipulatorów, pozwala rodzicom obwiniać za ich bieżące 
przykrości kogoś innego niż siebie i niż własne dziecko. Pozwala zachować nieskazitelny obraz rodziny, 
przedstawiając ją jako ofiarę, a nie przyczynę problemu. A pokutujące pytanie: „Dlaczego nasze cudownie 
szczęśliwe, dobrze ułożone i przystosowane dziecko wywleka tak ciężkie armaty przeciw nam?” pozwala zostawić 
bez odpowiedzi.  
 Tymczasem głos dorosłych dzieci jest ledwie słyszalny w tym medialnym, propagandowym szumie. 
Jednakże wiele z nich dzwoni i pisze do nas, opowiadając swoje historie nie tylko w gabinetach, i wcale ich 
dzieciństwo nie wygląda różowo.91 Przeciwnie, opisują nam lata przeżywanej traumy - którą w wielu wypadkach 
udaje się potwierdzić - i lata wewnętrznych cierpień w próbach życia i radzenia sobie z nią. Wiele z tych osób 
twierdzi - odwrotnie niż ich rodzice - że uprzytomniły sobie wykorzystanie wcześniej, bez pomocy terapeuty, lub 
że pamiętały je przez całe życie:  

 Doprowadza mnie do obłędu to, jak moi rodzice chodzą i naokoło opowiadają, że te pomysły 
zaszczepiła mi w głowie moja samopomocowa grupa wsparcia - Dorosłe Dzieci Kazirodztwa. A po co ja 
bym tam szła, gdybym nie wiedziała wcześniej, że mnie wykorzystywali? Nie potrzebowałam terapeutów 
do przekonywania mnie o doznanych nadużyciach; sama je pamiętałam. To z ich powodu musiałam 
szukać pomocy. A te wszystkie cmokania nad tym, jak dobrze mi było w dzieciństwie, są po prostu 
żałosne. Zawsze funkcjonowałam bez zarzutu, niczego po sobie nie pokazując. Zawsze dobrze 
wyglądałam. Ale w moim dawnym pamiętniku od dziesiątego roku życia pisałam, że chcę umrzeć, a 
pierwszą próbę samobójczą podjęłam w wieku jedenastu lat... 

Przepisy prawne nie przekładają się na zdrowienie 

 Ofiary są powszechnie krytykowane za to, że nie mając dowodów wystarczających by udowodnić to w 
sądzie ośmielają się twierdzić, że były wykorzystane. Potępia się je dlatego za publikowanie ich historii, za 
ograniczanie lub zrywanie kontaktów w kazirodczymi rodzicami i za chronienie przed nimi własnych dzieci.  
 Zirytowani rodzice, jak i broniący ich specjaliści, opierają się na przepisach prawa, jak ten, który mówi: 
„Jesteś niewinny dopóki nie udowodniono ci winy.” narzekają, że ich dorosłe dzieci nie chcą im dokładnie mówić, 
jakie stawiają zarzuty, nie chcą ich dopuszczać do swojej terapii, że nie chcą ich widywać. Jednakże ludzkie 
wybory życiowe nie są dyktowane paragrafami; wszyscy mamy prawo żyć takim życiem, jakie nam pasuje i 
wybierać to, co jest dla nas dobre, bez tłumaczenia się komukolwiek z tych decyzji.  

89  Pożytecznym podręcznikiem dla terapeutów stykających się zawodowo z rodzinami, w których doszło do 
kazirodztwa, jest książka Mary Jo Barrett i Terry’ego S. Treppera: Systemic Treatment of Incest: A Therapeutic Handbook 
(Systemowe leczenie kazirodztwa - podręcznik terapeutyczny). Opisuje pozytywną i skuteczną metodę pomagania sprawcom 
i ich współmałżonkom w przełamywaniu ich zaprzeczania, i wprowadzaniu koniecznych zmian by położyć kres 
molestowaniu dzieci. Jednak jeśli pewne stwierdzenia w niej zawarte wyrwać z kontekstu będą one mylące. Dlatego ważne 
jest traktować jako całość tę prace i opisywany w niej proces leczenia. 
90  Mark F. Schwartz, False Memory Blues, w: Masters and Johnson Report 2, no. 1, str. 3 (lato 1993 roku). 
91  Jak choćby wcześniej przytoczona historia Jenifer Freyd. (przyp. tłum.). 



 Zdrowienie - i po prostu przeżywanie własnego życia - jest czymś całkiem innym niż sprawa w sądzie. 
Jednak często ta różnica jest zacierana przez szum medialny, jaki tworzy nagonka, jak i przez niektóre zawodowe 
kręgi.  
 W sądzie konieczny jest niepodważalny standard dowodów. Nasz system prawny stara się gwarantować 
każdej ze stron prawa dochodzenia sprawiedliwości. I słusznie. Jednakże poza areną sądownictwa ludzie dorośli 
mają prawo badać swoją własną historię, nie musząc nikomu dostarczać dowodów ani nawet wyjaśnień, dlaczego 
to robią. W zdrowych relacjach ludzie w sposób naturalny pragną dzielić się swoimi motywami, rozterkami i 
uczuciami, zwłaszcza gdy planowane zmiany dotyczą też innych. Ale w relacjach skażonych wykorzystaniem 
seksualnym, taka otwartość jest bardzo często niemożliwa.  
 Większość ofiar wielokrotnie i latami próbuje przepracować dawną traumę ze swoimi bliskimi, licząc na 
przyznanie, pojednanie i uzdrowienie więzi. Dopiero dzięki wydobyciu i zrozumieniu opornych na zmianę 
mechanizmów zaprzeczania, minimalizowania i retraumatyzacji decydują się na wprowadzenie dystansu – 
zerwanie kontaktów lub postawienie granic swoim toksycznym rodzinom. Jeśli powstały pęknięcia, których nie 
sposób skleić, zawsze oznacza to stratę i masę bólu w procesie odżałowywania. Niektóre z ofiar przekonują się, że 
utrzymywanie kontaktów z rodzicami czy innymi krewnymi jest zabójcze dla ich zdrowia psychicznego oraz 
zdolności funkcjonowania w życiu w pozytywny, twórczy i dający satysfakcję sposób.  

Bycie ofiarą kazirodztwa nie daje powodów, żeby dobijać się o przynależność do tego „klubu.” 

 Ludzie dążący do zdyskredytowania ofiar głoszą pogląd, że wstąpienie do klubu wykorzystanych w 
dzieciństwie to atrakcyjna perspektywa. Bo osoby takie mogą zwrócić na siebie uwagę, uzyskać sympatię, 
empatię, aprobatę swoich terapeutów i/lub wytłumaczenie swoich okresowych lub stałych problemów życiowych.  
 W rzeczywistości jednak ofiary zazwyczaj minimalizują doznane krzywdy, starają się udawać, że nie 
miały one miejsca lub że nic się wielkiego nie stało, a nie wymyślać zdarzenia jakich nie było lub wyolbrzymiać je i 
epatować nimi świat. Wiadomość o doznaniu tak potężnej zdrady ze strony najbardziej kochanych, zaufanych i 
potrzebnych osób jest zawsze upokarzającą udręką.  
 Większość ofiar nie pali się do wydobywania i nazywania seksualnych krzywd. Wręcz przeciwnie - dopóki 
tylko można, unikają one raczej stanięcia w prawdzie i przyjęcia rygorów, jakie nakłada na nie zdrowienie z tej 
traumy. Judith Herman i Mary Harvey dobrze wiedzą, jaką agonię wewnętrzną oznacza odkrywanie wspomnień i 
ich znaczenia i nie dziwią się, że ofiary trzymają się zaprzeczania tak długo jak tylko to możliwe:  

 Kiedy wspomnienia traumy wdzierają się do świadomości, dyskomfort psychiczny jest nieopisany. 
Ofiary ... mają skłonność chwytać się wątpliwości i złudzeń bardziej uparcie i dłużej niż postronny 
obserwator, który słuchając tych historii wcześniej jest przekonany. Dlatego większość terapeutów i 
książek samopomocowych zachęca osoby wykorzystane, by w większym stopniu ufały swoim odkryciom i 
podejrzeniom.92

 Christine Courtois, psycholog i psychoterapeutka, podkreśla, że większość ofiar które pamiętają swoje 
dziecięce wykorzystanie, pragnie, aby to nie była prawda:  

 Osoby mające dostęp pamięciowy do swojego wykorzystania zazwyczaj nie ustają w wysiłkach, by o 
nim zapomnieć, unieważnić je, stłumić, przeinterpretować czy zminimalizować. Inne, dla których ta pamięć 
jest niedostępna, mglista lub fragmentaryczna, niemal obsesyjnie chcą sobie wszystko przypomnieć. Ale 
tylko do momentu, gdy te obrazy i uczucia zaczynają powracać. Wtedy przechodzą na pozycję tych 
pierwszych, które zawsze pamiętały - i pragną zapomnieć.93

 Zidentyfikowanie się jako ofiary kazirodztwa czy pozarodzinnego wykorzystania w dzieciństwie daje 
naprawdę nikłe przywileje. Nazywa i tłumaczy źródło często kompleksowego i przyprawiającego o zawrót głowy 
splotu życiowych problemów, jednak znalezienie i nazwanie ich korzenia to zaledwie początek długiej, bolesnej i 
wymagającej drogi. Odpowiedzialność za naprawę krzywd i odbudowanie się ze spustoszeń spada nieuchronnie 
na ofiarę. Nikt nie może wykonać tej pracy za nią, przeżyć okropnych uczuć ani resztkami sił wprowadzać zmian 
idących w stronę poprawy bieżącego życie. I choć w ostatecznym rachunku zdrowienie okazuje się opłacalne i 
warte tych nakładów, nie jest ono rzeczą zachęcającą lecz wymuszaną dopiero przez spiętrzenie chaosu, kryzysu i 
wewnętrznego cierpienia. 
 Zarzuty, jakoby uznanie się za ofiarę wykorzystania w dzieciństwie i zdrowienie z tych zranień było czymś 
atrakcyjnym, jest nie tylko absurdalne ale i bolesne dla tych, którzy tego doświadczają. Jedna z kobiet od lat 
zmagająca się ze swoją seksualną traumą, mówi: „To pomawianie nas o masochizm i brak piątej klepki! Dlaczego 
miałabym się dobijać o coś, co pragnęłam, by nigdy się nie zdarzyło?” 

92  Judith L. Herman and Mary R. Harvey: The False Memory Debate: Social Silece of Social Backlash, w: The 
Harvard Mental Health Letter, 9, no. 10 (kwiecień 1993, str. 5). 
93  Christine A. Courtois: The Memory Retrieval Process in Incest Survivor Therapy,” w: The Journal of Child Sexual 
Abuse, 1, no. 1, (1992, str. 15-16). 



Propagowanie teorii „fałszywej pamięci” wzmacnia stare, potężne i destrukcyjne stereotypy 

 Pierwszym takim stereotypem jest myślenie o kobietach jak o „puchu marnym:” osobach słabych, 
naiwnych, chwiejnych i nie mających własnego zdania do tego stopnia, że przeczytanie książki o nadużyciach 
seksualnych czy zapytanie o to przez terapeutkę prowadzi je do uznania sugestii za własną prawdę. Taki 
stereotyp jest nie tylko fałszem, ale i obelgą dla kobiet, mówi nam bowiem, że nie mamy wewnętrznej władzy ani 
własnego rozeznania, by móc stwierdzić, co się działo w naszym życiu. Nie wierzymy, że można nas tak łatwo 
omamić lub zmanipulować.  
 Poplecznicy nagonki często mówią o zbiorowej „histerii” na punkcie nadużyć seksualnych w dzieciństwie. 
Do czasów Freuda „histeria” była słowem oznaczającym konkretny wachlarz emocjonalno-mentalno-fizycznych 
zaburzeń. Od tego czasu termin ten obrósł mnóstwem negatywnych konotacji i w odniesieniu do kobiet przybrał 
obelżywe znaczenie, z którego ma wynikać, że „histeryczek” nie można traktować poważnie ani im wierzyć. Rzecz 
jasna poplecznicy nagonki sięgnęli po to słowo dla jego zniesławiającego efektu.  
 Innym błędnym stereotypem jest myślenie, że kazirodztwo nie zdarza się w zamożnych rodzinach białej 
rasy. Zgodnie z tym Fundacja FMS podaje w informatorze z czerwca 1992, że średni roczny dochód rodzin, które 
się do niej zgłaszają wskutek oskarżeń o molestowanie swoich dzieci, przekracza 60 000 $, i że ponad połowa 
tych rodziców ma ukończone wyższe studia, a 25% tytuły naukowe.94 W jednym z biuletynów założycielka 
fundacji, Pamela Freyd, odnosi się do zarzutów, że w jej organizacji mogą się chronić pedofilscy napastnicy:  

Skąd wiemy, że nie reprezentujemy pedofili? 
 To pytanie ciągle do nas powraca i porusza bardzo ważną sprawę dla naszego wizerunku i 
skuteczności działania. ... Jedna z osób zasugerowała mi, abym brała na zebrania kamerę i filmowała 
nasze wystąpienia, abyśmy, gdy nadarzy się okazja upublicznienia, mogli wybrać uczestników o 
najlepszym image.  
 Gdybym miała kamerę na którymkolwiek z naszych trzech dotychczasowych spotkań, tu, w stanie 
Philadelphia, miałabym dylemat, kogo filmować. Jesteśmy gronem świetnie prezentujących się ludzi. 
Zdrowi, uśmiechnięci, przyprószeni nobliwą siwizną, zamożni, wykształceni, zadbani, dobrze ubrani. 
Podobieństwo naszych historii jest tak uderzające, że rozwiewa uprzedzenia każdego sceptyka i formalisty
już po rozmowie z paroma rodzinami. Każda osoba z naszego grona ma tak duże walory, że na pewno 
chcielibyście mieć takich przyjaciół.95

 Wniosek z tego łatwo wysnuć taki, że dobrze prosperujący i dobrze wyglądający ludzie nie mogą 
molestować własnych dzieci. Tymczasem sprzeciwia się to prawdzie, jaką znamy z badań na temat pedofilskich 
napastników.96 Oni bardzo często tacy właśnie są, choć tworzą zróżnicowaną grupę. Ponieważ rodziny 
prezentujące się w mediach jako ofiary kłamliwych oskarżeń należą bez wyjątku do rasy białej, sugerowane 
przesłanie brzmi: „rzeczywiste nadużycia mogą się zdarzać tylko wśród ludzi biednych i kolorowych, natomiast 
„syndrom fałszywej pamięci” odpowiedzialny jest za niszczenie tylko zamożnych rodzin rasy białej. Taki wniosek 
jest zarówno rasistowski jak i nieprawdziwy. Wykorzystywanie seksualne dzieci zdarza się w każdym środowisku, 
w każdej kulturze i w każdej rasie ludzi.97

Niespotykane jest, by terapeuci przekonywali klientów o wykorzystaniu, którego nie było.  

 Osiowy argument nagonki mający uzasadniać teorię „fałszywej pamięci” głosi, że nadgorliwi, 
manipulujący lub żądni pieniędzy terapeuci, którzy stosują techniki wmuszania i kontroli umysłu, implantują w 
głowy pacjentów fikcyjne wspomnienia wykorzystania seksualnego w dzieciństwie.  
 Odpowiedzialni terapeuci jednak nie pracują w ten sposób. Podstawą dobrej psychoterapii jest pełna 
szacunku, nieinwazyjna więź z klientem, jaka daje bezpieczną przestrzeń, doskonałą troskę i wsparcie w stronę 
jego samodzielności. Taki terapeuta nikogo nie prowadzi. On podąża za klientami - pozwala im docierać do tych 
bolesnych i trudnych miejsc, do jakich potrzebują i są gotowi dotrzeć. W tak prowadzonej pracy wzmacniana jest 
ich siła do wewnętrznego wzrostu i do odkrywania własnej historii, własnej prawdy o sobie i ich życiu. 
„Psychoterapia to wspólny wysiłek dwóch ludzi (lub grupy), a nie totalitarna indoktrynacja jednego przez 
drugiego” - podkreśla Judith Herman.98

 Gdyby naprawdę terapeuci byli w stanie tworzyć nowe wspomnienia i wszczepiać je swoim klientom, 
ofiary wykorzystania seksualnego w dzieciństwie zapewne pierwsze by się po nie zgłosiły - jak zauważa jedna z 

94  Dane na temat rodzin działających w Fundacji FMS podają, że 92.2% mieści się w przedziale: „klasa średnia,” 
„wyższa klasa średnia” lub „klasa wyższa;” 7,2% to rodziny, które ich status socjoekonomiczny lokuje w „niższej klasie 
średniej,” a zaledwie 0,6% w „klasie niższej” (biuletyn Fundacji FMS z maja 1993 roku, str. 9). 
95  Biutetyn Fundacji FMS z 29 lutego 1992 roku.  
96  W pierwszym rozdziale książki: Pokonywanie Traumy, (wyd. polskie Media Rodzina, Poznań, 2003), Anna Salter 
głębiej analizuje kwestię kim są napastnicy seksualni, odnosząc się specjalnie do członków Fundacji FMS. (przyp. tłum.). 
97  Dokumentację uniwersalności nadużyć seksualnych na dzieciach podają David Finkelhor i Larry Baron w: High-
Risk Children i Finkelhor w: Sourcebook on Child Sexual Abuse, str. 60-88. 
98  Judith Herman, Backtalk, str. 4. 



kobiet: „Skoro tak łatwo zmieniać czy nawet implantować nam nowe wspomnienia i jeśli tak często to się zdarza, 
powiedzcie mi proszę, gdzie i u kogo mogłabym sobie takie załatwić? Moje własne są zbyt okropne i bolesne i 
krótko mówiąc, jestem nimi wykończona.” 
 To nie znaczy że nie ma terapeutów złych lub popełniających nadużycia. Są. Tacy wymuszają na 
klientach hospitalizacje, aplikują im niepotrzebne leki lub końskie dawki, wchodzą z nimi w romanse czy seks i 
dokonują wielu innych nadużyć. Ale nie są oni reprezentatywni dla całego środowiska zawodowego.99

 Wszyscy terapeuci, także ci najlepsi, popełniają czasem błędy. Nie wszyscy jednak się do nich przyznają. 
W przeszłości błędy te - przynajmniej w zakresie pracy z ofiarami - polegały bardziej na niedostrzeganiu nadużyć i 
zaprzeczaniu im niż na dostrzeganiu ich na wyrost - Jeszcze i dziś wielu profesjonalistów opiera się i unika 
badania historii nadużyć seksualnych u swoich klientów.100

 W miarę jednak jak rosła świadomość powszechności tych nadużyć i ich skutków, zaczęli się zdarzać 
terapeuci robiący odwrotne pomyłki - wyciąganie wniosku, że dana osoba była wykorzystana seksualnie, zanim 
mogła do tego sama dojść i stwierdzić: tak lub nie. Ale nawet w takich wypadkach klienci prawie nigdy nie 
przyjmują takich sugestii terapeuty. Oto wypowiedź pewnej kobiety, wychowanej w pełnym przemocy domu 
alkoholików, która nie była molestowana: 

 Dotychczas byłam na dwóch terapiach, gdzie mówiono mi, że mam wszystkie symptomy 
wykorzystania seksualnego w dzieciństwie. Jedna z tych terapeutek naciskała, co doprowadzało mnie do 
szału. Poświęciłam badaniu tego tematu mnóstwo czasu i energii i wiem, że to mnie ominęło. Wiele innych 
ciężkich nadużyć miało w moim życiu miejsce, ale seksualne - na szczęście nie. W końcu powiedziałam 
terapeutce, że ma to zostawić w spokoju, i wycofała się.  

 Gdy terapeuta niesłusznie się upiera, że ktoś jako dziecko był wykorzystany seksualnie, jego błąd może 
mieć niewyobrażalne konsekwencje - może uszkodzić zarówno pacjenta, jak i jego rodzinę. Bliscy, których 
udziałem stał się taki rodzaj cierpienia, zasługują na ich dostrzeganie i empatię.  
 Osoby, które na terapii zostały wprowadzone w taki błąd, mówią o swojej „konwersji.” Wiele takich 
„konwertytów” przeszło też inne formy złego leczenia i nadużyć, jak zamykanie w szpitalach, nadmierne lub 
zbędne dawki narkotyzujących leków i inne autorytarne, inwazyjne metody „leczenia,” bezmiernie przekraczające 
szkodliwością pytania zawierające sugestię: „Czy byłaś (byłeś) molestowana(y) seksualnie w dzieciństwie?” lub 
silniej naprowadzające: „Masz wszelkie objawy wykorzystania dziecięcego,” czy wręcz wciskające: „Myślę, że to 
musiało cię spotkać.” Konwertyci z kazirodztwa mówią, że byli naciskani nie tylko na uznanie wykorzystania, o 
którym nie mówili, ale i na publikowanie swoich historii. Niektórzy nawet konfabulowali, by zadowolić terapeutę 
lub móc pasować do danej grupy. Dopiero z czasem zaczynali sami w to wierzyć.  
 Niektórzy konwertyci, ponieważ byli poddawani kontroli myślenia, czuli się potem tak, jak osoby 
dochodzące do siebie po pobycie w religijnej sekcie lub grupie kultowej. Zastanawiające jest jednak, że znaczna 
liczba tych osób miała we wcześniejszych okresach doświadczenia przynależności do sekt i grup kultu. W jednym 
z artykułów drukowanym w biuletynie dla konwertytów z kazirodztwa, opisują oni swoje wspólne elementy 
osobowościowe i życiorysowe: 

 Często łączy nas identyczna, wysoka podatność na ścisły idealizm, uzależniająca nas od innych 
słabość, wewnętrzny opór przed przemianą, oraz duchowy głód. Zbiorowe doświadczenia kultowe 
oferowały nam kuszącą ucieczkę od złowrogiego cierpienia, zdecydowane czarno - białe odpowiedzi i 
sztywne stanowisko: „my przeciw nim.” Mieliśmy więc rozpaczliwie wołającą strukturę wewnętrzną 
podatną na wciągnięcie w wojnę przeciw domniemanym „oprawcom” i „napastnikom.”101

 Takie doświadczenia są bolesne i musimy przyznawać, że istnieją. Omijają jednak zdecydowaną 
większość ludzi którzy podczas terapii docierają do wspomnień wykorzystania seksualnego w dzieciństwie.  
 W biuletynie z lipca 1993, Fundacja FMS podaje, że dotarła aż do sześćdziesięciu kobiet twierdzących, że 
seksualne nadużycia z czasów dzieciństwa, jakie wcześniej odkryły i opisały, nigdy nie były ich udziałem. Jeśli 
nawet wszystkie sześćdziesiąt osób jest obiektywne - tzn. nie wzięło góry ich zaprzeczanie - i tak stanowi to 
nieporównywalną mniejszość wobec wielu milionów autentycznych ofiar. 
 Konfrontacja z napastnikiem i rodziną jest jedną z najboleśniejszych i przeszywających strachem rzeczy, 
przed jakimi stają zdrowiejące ofiary. Podobnie jak w przypadku dziecięcych zaprzeczeń niektóre przypadki 
konwersji mogą wynikać z olbrzymich nacisków, gróźb i szantażu ze strony rodziny, a nie z błędnego oskarżenia. 
Warte odnotowania jest również to, że pewna liczna konwertytów z kazirodztwa nadal ma świadomość, że była
molestowana seksualnie; mówi tylko, że minęło się z prawdą samo oskarżenie danej osoby.  

99  Jak radzić sobie z wykorzystywaniem przez terapeutów piszemy w Przeglądzie źródeł pomocy  na końcu książki. 
100  Niestety opór ten wciąż rośnie. W obliczu masowych ataków na swoje profesjonalne kwalifikacje oraz grożenia 
procesami przez rozszalałych rodziców i zarzutów łamania etyki, coraz większa liczba terapeutów wpada między młot a 
kowadło: trawi ich dylemat, czy mają dalej iść za dobrem swoich klientów, czy też bronić samych siebie. (przyp. tłum.). 
101  The Retractor: Newsletter for Survivors of Recovered Memory Therapy (jesień 1993, str. 2). 



 Wcale nie musi być rozłamu między ofiarami i konwertytami. Jest jednak koniecznością, by ci drudzy też 
mieli głos i mogli przedstawiać swoje historie. Tak samo, jak ważne jest, by robiąc to, konwertyci nie atakowali 
ogółu ofiar - by nie podważali prawdziwości ich wspomnień i nie zarzucali, że czerpią z nich przywileje.  

Terapia rzadko jest jedynym lub głównym wyzwalaczem wspomnień wykorzystania 

 Propagatorzy „syndromu fałszywej pamięci” głoszą przekonanie, że większość ofiar odzyskuje 
wspomnienia w gabinetach terapeutycznych. To nieprawda. Wiele ofiar w ogóle nigdy nie trafia na psychoterapię. 
Najlepiej jak umieją, same borykają się z życiem i konsekwencjami tych nadużyć, nigdy prawdziwie nie 
zdrowiejąc, albo przebijają się przez odkrywany ból bez towarzyszenia przez terapeutę. Spośród tych, które 
przychodzą po profesjonalną pomoc, wiele już wie o swoim seksualnym wykorzystaniu w dzieciństwie, bo albo 
cały czas żyły z tą świadomością i dopiero teraz dojrzały do przyjęcia pomocy, albo jakiś zewnętrzny bodziec 
spowodował napływ obrazów i uczuć (retrospekcji), wymagający fachowej pomocy. 
 Kiedy osoba dorosłą lub dorastająca zaczyna przypominać sobie wyparte ze świadomości wykorzystanie, 
biorą w tym udział zazwyczaj trzy czynniki: Wyraźny dystans czasowy do odkrywanego nadużycia, okoliczności 
życiowe doprowadzające do odrzucenia dotychczasowych „środków znieczulających” i obron, oraz jakieś 
zewnętrzne zdarzenie lub bodziec, który działa restymulująco na dany obszar pamięci.102 Te czynniki mogą 
zaistnieć w zdrowej terapeutycznej więzi, i niektóre ofiary docierają do prawdy w ten sposób. Równie dobrze 
jednak, i znacznie częściej, czynniki te zaczynają działać w innych okolicznościach.  
 Częstymi czynnikami uwalniającymi zablokowane wspomnienia są okresy i zdarzenia zachodzące z 
biegiem życia - okres dojrzewania, zawarcie stałego związku, narodziny dziecka, śmierć rodzica, przejście na 
rentę, przeprowadzka, menopauza, rozwód, starzenie się, wyprowadzka dzieci, lub inne przeżycie czy strata. Tak 
samo odstawienie nałogów i uzyskanie trzeźwości. Do napływu retrospekcji może też przyczynić się wizyta u 
dentysty, badanie ginekologiczne czy urologiczne bądź inne inwazyjne procedury lekarskie. Także doświadczenie 
wiktymizacji w wieku dorosłym - gwałtu, rabunku, wyrzucenia z pracy - może odgrzebać dostęp do wspomnień 
wcześniejszych urazów. Nieraz któreś z rodziców przypomina sobie własne wykorzystanie w chwilą, gdy dziecko 
ujawnia, że jest bądź było molestowane, lub gdy osiąga wiek, w którym rodzic zaczął doznawać seksualnych 
nadużyć. Ofiarom często też pierwsze wspomnienia powracają w czasie i wskutek kochania się z partnerem, 
ćwiczeń gimnastycznych lub masażu - wtedy, gdy zaczynają używać ciała w jakiś nowy sposób. 
 Każde z tego rodzaju zdarzeń może zajść w czasie gdy ofiara chodzi na jakąś terapię. Lub trafia na 
terapię z powodu danego zdarzenia, by sobie z nim poradzić. Jednak pytanie przez psychoterapeutę o dawne 
wykorzystanie, czy nawet jego sugestia, że mogło ono mieć miejsce, rzadko jest znaczącym czy jedynym 
powodem wypłynięcia na wierzch tego rodzaju wspomnień.  

Trzeba dużo więcej niż jedno wspomnienie, by stwierdzić, że było się wykorzystanym. 

 Argument „fałszywej pamięci” bazuje też na myśleniu, że badanie pod kątem wykorzystania seksualnego 
w dzieciństwie oparte jest wyłącznie lub głównie na pamięci. To jednak nieprawda. Trauma daje długoterminowe 
znane i opisane efekty w życiu większości ofiar. U jednych rana jest oczywista: cierpienie widoczne wskutek 
poważnych i podkopujących siły symptomów przez wiele lat. Inne mają permanentne zaburzenia psychiczne, 
które bezspornie mają korzenie w traumie.103 Jeszcze innym udaje się odnosić sukcesy i sprawnie funkcjonować 
na wysokich obrotach, lecz ich wewnętrzny świat pełen jest nienawiści do siebie i bólu; intymne związki i bliskie 
relacje po kolei się rozpadają, nie dają satysfakcji i ranią. Zjawiska te są często widoczne latami, zanim do 
świadomości zapukają pierwsze wspomnienia i nie mogą być wytworem gabinetu terapeutycznego. 
 Rekonstrukcja historii wykorzystania seksualnego w dzieciństwie to proces złożony, opierający się na 
całej konstelacji symptomów i potwierdzeń - świadoma pamięć jest tylko jednym z nich. Fobie, retrospekcje 
(wtargnięcia), intruzywne obrazy, chroniczne wzorce zaprzeczania i dysocjacji, nagłe ruminacje uczuć, 
spontaniczne regresje, wstrząsowe introspekcje, odrętwienie ciała, terror seksu (od promiskuityzmu przez 
kompulsje po anoreksję) i inne ciężkie uzależnienia - wszystkie te objawy mogą wskazywać na historię seksualnej 
traumy w dzieciństwie.104

 Osoby głoszące, że wspomnienia nadużyć seksualnych mogą być implantowane klientom przez 
terapeutów lub książki o tej tematyce, zapominają wyjaśnić obecność pozostałych symptomów u ofiar. Nikt nie 
może „zaindukować” drugiej osoby tak, by opuszczała swe ciało (dysocjowała), ilekroć ktoś za nią stanie. 
„Fałszywe wspomnienia też nie tłumaczą, dlaczego niektóre osoby w chwili orgazmu widzą nad sobą młodszą o 
kilkadziesiąt lat twarz swojego ojca (jak np. opisuje Rachel w swojej historii na str. __); dlaczego panicznie boisz 

102  Czynniki te zostały omówione przez Karen Olio i Williama Conrella w artykule: Therapeutic Relationship as the 
Foundation for Treatment with Adult Survivors of Sexual Abuse (Relacja terapeutyczna jako fundament leczenia dorosłych 
ofiar wykorzystania seksualnego w dzieciństwie), w: Psychotherapy 30, no. 3 (w druku), dostępnym w Family Violence 
Sexual Assault Institute, 1310 Clinic Drive, Tyler, TX 75701. Zobacz też: Christine Courtois, Healing the Incest Wound
(Leczenie ran kazirodztwa), New York: W. W. Norton, 1988.  
103  Porównaj z historią Benjamin na str.____. 
104  Według Karen Olio, The Truth Behind the False Memory Syndrome (Prawda ukryta za syndromem fałszywej 
pamięci), str. 299. 



się jechać metrem (historia Evie Malcolm na str. ___); dlaczego dokonujesz samookaleczeń (historia Michelle i 
Artemis na str. ___); lub dlaczego co dzień o czwartej rano budzisz się z przerażenia (Alicia Mendoza, str. ___). 
Te, i setki innych alarmujących dysfunkcji, nie dają się wytłumaczyć teorią „fałszywej pamięci,” ale - co dużo 
smutniejsze - często dają się wytłumaczyć aż nazbyt realną historią napastowania seksualnego w dzieciństwie. 

Dla uwiarygodnienia „syndromu fałszywej pamięci” badania naukowe są naciągane i przedstawiane 
w fałszywy sposób. 

 Badania naukowe cytowane w celu uwiarygodnienia „syndromu fałszywej pamięci” w większości opierają 
się na testach opracowanych pod kątem funkcjonowania normalnej, nie zaprzeczanej nigdy pamięci i stopnia jej 
zgodności z obiektywnymi zdarzeniami, jak zapamiętywanie różnych incydentów, np. wypadków drogowych. 
Takie badania stwierdzają, że nasza pamięć nie jest dokładna i że ludzie często mijają się z detalami opisując 
widziany wypadek. Badania te jednak nie stosują się do potraumatycznej amnezji. Twierdzenie, że błędy 
normalnej pamięci dowodzą możliwości implantowania ludziom fałszywych wspomnień wykorzystania 
seksualnego, to pogwałcenie podstawowych zasad nauki. Odkrycia odnoszące się do jednych określonych 
okoliczności czy populacji nie mogą być uważane za miarodajne dla innych określonych warunków i innych 
populacji.105

 Jednym z najczęściej cytowanych źródeł w celu uwiarygodnienia „syndromu fałszywej pamięci” są 
badania Elisabeth Loftus z Uniwersytetu w  Waszyngtonie, która jest też członkiem ciała doradczego ekspertów 
Fundacji FMS. Udało się jej, z pomocą rodzin wmawiających swoim dorosłym dzieciom, że dane zmyślone 
zdarzenie - zgubienie się dziecka w centrum handlowym - jest prawdziwe, przekonać o tym pięcioro z tych dzieci.  
 Jednakże zgubienie się na krótko jest powszechnym wydarzeniem dzieciństwa. Nie stanowi dowodu na 
to, by coś dla nas niecodziennego, traumatycznego i tak odpychającego jak wykorzystanie seksualne dziecka, 
mogło w wieku dorosłym zostać przez nie podobnie przyswojone. Zastanawia się nad tym pytaniem psychiatra 
Richard Kluft:  

Może nam się wydawać, że to punkt dla akademików... Jednakże mamy pewne powody do sceptycyzmu 
na temat sceptycyzmu wobec oskarżeń o nadużycia seksualne. Musimy odpowiedzieć sobie na takie 
pytania: Czy laboratorium pani Loftus jest właściwym odpowiednikiem domowej sypialni? Czy bycie 
świadkiem wypadku samochodowego jest tej samej natury, co widok sztywnego penisa nacierającego
prosto na twoją twarz? Czy siedzenie w jasnej, klimatyzowanej sali uniwersyteckiej jest doświadczeniem o 
tym samym charakterze, co doznanie brutalnego gwałtu, nocą, w swoim dziecięcym łóżku? Bo może jest 
tak, że różne rodzaje przeżyć zapisujemy w pamięci w różny sposób, odpowiednio do ich kategorii?106

 W liście do Karen Olio, jaki Loftus sama napisała na temat dopasowania swoich badań do ofiar 
wykorzystania seksualnego, czytamy: „Zgubienie się w centrum handlowym jest doświadczeniem kompletnie 
innym niż molestowanie seksualne. Ja nigdy nie twierdziłam, że to jest równoznaczne.”107 Mające służyć jako 
dowód słuszności teorii „fałszywych wspomnień,” badania Loftus cytowane są więc fałszywie, mając zdaniem ich 
autorki niewiele wspólnego z zapamiętywaniem doznawanego kazirodztwa. 
 Wyniki badań nad pamięcią naginają często także sądowi eksperci, powoływani przez obronę w 
sprawach o nadużycia seksualne. Anna Salter prześledziła książkę Hollidy Wakefield i Ralpha Underwagera 
Acusations of Child Sexual Abuse (Oskarżenia o nadużycia seksualne wobec dzieci) jak i sądowe zapisy opinii 
biegłego Underwagera – i... doznała szoku: 

 Przejrzałam te zapisy i wpadłam w przerażenie. Uderwager powoływał się w sądzie na badania i na 
książki, które ja świetnie znam. I twierdził takie rzeczy, jak: „Wszystkie badania podawane w tym tomie 
mówią, że dzieci są bardzo podatne na sugestię,” gdy tymczasem tylko część cytowanych badań dotyczyła 
sugestywności i pamięci. I tylko niektóre z tej części mówiły, że dzieci są bardziej podatne na sugestię niż 
dorośli. Inne tego nie stwierdzały. A kilka źródeł podawało, że to dorośli są bardziej sugestywni od dzieci. 
Jedna z autorek cytowanych w tej książce stwierdza na koniec: Żaden związek pomiędzy wiekiem a 
sugestywnością ludzkiej pamięci nie został jeszcze udokumentowany.” To, co jako biegły sądowy mówił 
Underwager stało w jawnej sprzeczności z książką, na którą się powoływał. 

105  Zagadnienie omawia Karen A. Olio i William F. Cornell w pracy: Making Meanig, Not Monsters: Reflections on 
the Delayed Memory Controversy (Znaleźć sens, nie potwora: Refleksje na temat kontrowersji wokół pamięci odraczanej),
drukowanej w: Journal of the Child Sexual Abuse, Vol. 3 (3), 1994. Dostępne także w: Trauma, Amnesia and the Denial of 
Abuse, wydawanej przez Roberta Falconera. Możesz sprawdzić listę w Przeglądzie źródeł pomocy na str. ___ lub zamówić 
bezpośrednio w Hayworth Press, tel. (800) 342-9678. 
106  Richard Kluft, Advanced Treatment of Multiple Personality Disorder (Zaawansowane leczenie zaburzenia 
osobowości wielorakiej). 
107  Elisabeth Loftus, w rozmowie prywatnej z Karen Olio, nagranej 1 listopada 1992 roku, cytowana za Olio i 
Cornellem według: Making Meanig, Not Monsters: Reflections on the Delayed Memory Controversy (Znaleźć sens, nie 
potwora: Refleksje na temat kontrowersji wokół pamięci odraczanej), w: Journal of the Child Sexual Abuse, Vol. 3 (3), 1994. 



 W tym momencie uświadomiłam sobie, że sądowi można wmówić wszystko – że nikt nie będzie 
wracał, by sprawdzać zgodność opinii biegłych z cytowanymi pracami naukowymi.108

 Pod auspicjami New England Association of Child Welfare Directors and Commissioners (Stowarzyszenie 
dyrektorów i komisarzy Nowej Anglii na rzecz dobra dziecka), Anna C. Salter napisała monografię: Acuracy of 
Expert Testimoy in Child Sexual Abuse Cases: A Case Study of Ralph Underwager and Hollida Wakefield (Trafność 
opinii biegłych w sprawach o nadużycia seksualne wobec dzieci: Przypadek zeznań Ralpha Underwagera i Hollidy 
Wakefield). W opracowaniu tym Salter analizuje ponad pięćset artykułów z książki cytowanej przez Underwagera 
w zeznaniach sądowych i znajduje bez liku mniejszych błędów i poważnych zafałszowań, jakich się dopuścił:109

W swojej książce Accusations of Sexual Abuse Underwager i Wakefield powołują się na przykład na 
pewne badania „młodszych i starszych dzieci,” gdy w istocie były one przeprowadzane na studentach 
college’u. Tego rodzaju błędy biegłych sądowych zeznających w sprawach, które rozstrzygają o 
bezpieczeństwie i dobru dzieci, są przerażające... Wyroki w procesach o pedofilskie nadużycia seksualne 
nieraz zapadają na podstawie opinii takich ekspertów.110

 Eksperci sądowi mają zwyczaj przychodzić na rozprawy bez materiałów naukowych, na które się 
powołują. Zanim druga strona zdąży prześledzić zgodność ich zeznań ze źródłami, nieraz już zapadnie wyrok. 
Salter pisze: 

 Jeśli oskarżony zostanie uniewinniony na podstawie nieścisłych zeznań biegłych, to nie ma apelacji 
od wyroku. Od skazującego wyroku obrona może się odwoływać, ale oskarżyciel od uniewinnienia - nie. To 
bardzo ważna wiadomość dla psychologów, psychiatrów i pracowników socjalnych, gdyż muszą oni być 
czujni i zeznawać w tych sprawach jak najściślej. Nie będzie przesady, jeśli powiem, że od tego zależy 
sprawiedliwość.111

CO WIEMY O PAMIĘCI, A CZEGO NIE 

 Nie znamy odpowiedzi na wiele pytań, ale wiemy na pewno, że istnieje zjawisko potraumatycznej 
amnezji. Fakt doświadczania jej przez ludzi wskutek silnej traumy psychicznej, jest – lub powinien być – poza 
dyskusją. Udowodniono występowanie tej amnezji nie tylko wśród ofiar wykorzystania seksualnego w 
dzieciństwie, ale i wśród weteranów wojennych, u maltretowanych kobiet, jeńców obozów, ofiar katastrof i innych 
osób, które przeżyły ciężki lub przewlekły uraz.112 Psychoterapeuta David Calof, który pracował już z ponad 
czterystoma ofiarami nadużyć, mówi: 

 Charakterystyczne dla większości tych przypadków były objawy wspólne z objawami ofiar innych 
rodzajów traumy, łącznie z takimi publicznymi horrorami jak bombardowanie Drezna, obozami zagłady, 
masakrami wiosek w Wietnamie, Gwatemalą, Bośnią, polami śmierci w Kambodży czy torturami w Brazylii. 
Podobnie jak osoby, którym udało się przeżyć te publiczne horrory, moi klienci tak samo wykazywali 
objawy dysocjacyjne, jak chodzenie i działanie we śnie, zaburzenia pamięci i PTSD (Posttraumatic Stress 
Disorder - zespół stresu pourazowego), retrospekcje (wtargnięcia), zakłócenia snu i koszmary nocne. 
Chcieli pozostać anonimowi, gdyż doznawali społecznego odrzucenia. Cierpieli na depresje i inne 

108  Wywiad z Anną Salter przeprowadzony 16 września 1993 przez Laurę Davis. 
109  Monografia ta dostępna jest u Anny Salter w Midwest Center for Psychoterapy and Sex Therapy, 426 Yellowstone 
Dr., Suite 225, Madison, WI 53719, tel. (608) 829-3880; fax (608) 829-1422. 
110  Wywiad z Anną Salter, 16 września 1993. W ostatnich dziewięciu rozprawach z udziałem Underwagera sąd 
częściowo lub całkowicie oddalał jego opinie. W rozprawie State v. Deloch, 1990 WL48536 (Minn. 1990) Sąd Apelacyjny 
stwierdził: „Zeznanie biegłego nie świadczy o tym, że naukowe podstawy dla tej teorii (Underwagera o fałszywej pamięci) są 
rzetelne i szeroko akceptowane w środowisku akademickim.” W rozprawie Oregon v. Herrick (decyzja sądu rewizyjnego) 
sąd przyjął stanowisko, że „Dr Underwager niewłaściwe dobrał badania naukowe. Przygotował się nierzetelnie i dlatego nie 
można się opierać na tych jego argumentach.” A w sprawie People v. Chuck (Stan Nowy Jork, 26 kwietnia 1988) sąd 
rewizyjny uznał, że dr Underwager „nie ma kwalifikacji, by wydawać opinii o tym, czy (ofiara) była molestowana w 
dzieciństwie czy nie.” 
111  Anna Salter, Accuracy of Expert Testimony... (Trafność opinii biegłych...) str. 3. 
112  Piszą o tym Joel Olser Brende i Erwin Randolph Parson: Vietnam Veterans: The Road to Recovery (New York 
Plenum Press, 1985); Judith Lewis Herman; Przemoc - uraz psychiczny i powrót do równowagi (Trauma nad Recovery)
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002); Bessel van der Kolk: Psychological Trauma (Washington, D.C. American 
Psychiatric Press, 1987); Jean Goodwin: Rediscovering Sadism, w: Rediscovering Childhood Trauma (Washington, D.C., 
American Psychiatric Press, 1993), oraz Credibility Problems in Multiple Personality Disorder Patients (Wiarygodność 
problemów w zaburzeniu osobowości wielorakiej) jak i Abused Children, w: Childhood Antecedents of Multiple Personality 
Disorder (wyd. Richard Kluft, Washington, D.C., American Psychiatric Press, 1985); oraz Frank W. Putnam jr.: Dissociation 
as a Response to Extreme Trauma (Rozszczepienie osobowości jako reakcja na skrajną traumę), również w: Childhood 
Antecedents of Multiple Personality Disorder.  



zaburzenia nastroju. Często mieli skłonność do minimalizowania i racjonalizowania bolesnych przeżyć 
bieżących i cierpieli też z powodu uczucia odrętwienia, pustki i nierealności.  
 Inaczej jednak niż ofiary zbiorowo przeżytych i publicznie uznawanych nieszczęść, ofiary 
wykorzystania seksualnego w dzieciństwie nie wiedziały dlaczego czują się i funkcjonują w taki sposób. Ich 
wspomnienia tych zdarzeń były na ogół fragmentaryczne, tworząc dziurawą mozaikę, lub brakowało ich 
całkiem. Często ofiary te były weteranami zajadłych domowych wojen i tragedii, toczonych za zamkniętymi 
drzwiami pokojów i zasłoniętymi oknami sypialń, lub w stodołach, piwnicach, na strychach i innych 
miejscach izolowanych przed obcym wzrokiem. O ich obrażeniach, ranach i cierpieniu nie pisały gazety; 
nie mówili o nich nawet świadkowie z rodziny. Rzadko zresztą byli jacyś inni świadkowie poza samymi 
katami. Przeżyte w dzieciństwie gwałty, lania i egzekucje kodowały się więc w pamięci tych małych osób 
we fragmentach, w stanie skrajnego lęku zagrożenia i bólu, kiedy ich serca waliły jak oszalałe z napływu 
adrenaliny. Lub kiedy swoją psychiką musiały przebywać poza ciałem. Nie pamiętały więc potem tych 
zdarzeń tak, jak się pamięta spacer po lesie czy dzień w przedszkolu, wątpiąc w te fragmenty, do których 
zachował się dostęp.113

 Dokumentacja potraumatycznej amnezji wśród ofiar wykorzystania seksualnego w dzieciństwie wciąż 
rośnie. W głośnym przypadku ojca Jamesa Portera, mamy księdza katolickiego, który przyznał się do 
molestowania od pięćdziesięciorga do setki dzieci. Wiele z jego ofiar doświadczało potem amnezji tych faktów, jak 
choćby Frank Fitzpatrick, pierwszy mężczyzna jaki wystąpił przeciw Porterowi do sądu.114

 Psycholog John Briere i terapeuta Jon Conte przebadali 450 ofiar (420 kobiet i 30 mężczyzn) pod kątem 
ich amnezji doznanych nadużyć seksualnych. Pięćdziesiąt dziewięć procent rozpoznawało u siebie przed 
osiemnastym rokiem życia jakiś znaczny okres, w którym nie miało żadnych wspomnień swojego wykorzystania. 
Amnezja była częstsza w przypadkach gdy molestowanie miało miejsce we wczesnym lub bardzo wczesnym 
dzieciństwie, gdy powtarzało się przez dłuższy czas, gdy pochodziło od wielu napastników i gdy było sadystyczne 
bądź brutalne.115

 Linda Meyer Williams, pracująca na Uniwersytecie w New Hampshire profesor przy katedrze 
Laboratorium Badań nad Przemocą w Rodzinie, ankietowała potraumatyczną amnezję u 129 kobiet, które jako 
dzieci, ujawniwszy swoje wykorzystanie, przechodziły pod tym kątem badania w szpitalu, na pogotowiu, w 
gabinecie terapeutycznym czy w postępowaniu sądowym. W owym czasie z tymi dziećmi i ich rodzinami 
przeprowadzono przesłuchania i zgromadzono dokładną dokumentację. Po siedemnastu latach, trzydzieści osiem 
procent badanych ofiar - czyli ponad jedna trzecia - nie pamiętała swojego wykorzystania (lub postanawiała go 
nie ujawniać).116

 Psychiatra Judith Herman i psychoterapeutka Emily Schatzow, badając grupę pięćdziesięciu trzech 
klientów  których większość odkryła zapomniane wykorzystanie seksualne w dzieciństwie, stwierdziły, że 74 % z 
nich - niemal trzy czwarte - znajdowało zewnętrzne potwierdzenie tych nadużyć. Najczęściej potwierdzały to 
relacje członków rodziny pamiętających te fakty. W innych przypadkach był to pamiętnik, fotografie, rozmowy z 
innymi ofiarami tego samego napastnika lub przyznanie się samego oprawcy (w kilku przypadkach nawet 
konfrontowany napastnik próbował znów zainicjować seks!) Dziewięć procent znajdowało silne poszlaki nie dające 
jednak pełnej pewności, a jedenaście procent w ogóle nie starało się szukać potwierdzenia.117 Tylko sześć procent 

113  David Calof, Facing the Truth About False Memory, w: The Family Therapy Networker 17, no. 5 (wrzesień-
październik 1993, str. 40-41). 
114  Dokładny opis oskarżenia księdza Jamesa Portera znajdziesz u Elinor Burkett i Franka Bruni w: A Gospel of 
Shame: Child Sexual Abuse and Catholic Church (Pieśń wstydu: Kościół Katolicki i seksualne nadużycia na dzieciach), New 
York, Viking, 1993. 
115  John Briere i Jon Conte, Self-Reported Amnesia for Abuse in Adults Molested as Children (Rozpoznawana przez 
siebie amnezja wykorzystania u dorosłych molestowanych jako dzieci), w: Journal of Traumatic Stress 6, no. 1 (1993, str. 21-
31). 
116  Linda Meyer Williams, Recall of Childhood Trauma: A Perspective Study of Women’s Memories of Child Sexual 
Abuse, w: Journal of Consulting nad Clinical Psychology 62(6), str. 1167-1176. Autorki są zdania, że z charakteru 
przeprowadzanych badań wynika, iż większość z kobiet, które nie identyfikowały swojego udokumentowanego 
wykorzystania, rzeczywiście go nie pamiętała: „Większość badanych ujawniała zbierającej dane osobie intymne szczegóły ze 
swego życia seksualnego oraz i z innych dziedzin, jak przypadki poważnych nadużyć fizycznych i emocjonalnych doznanych 
w dzieciństwie. Nieprawdopodobne jest więc, aby skrępowanie mogło być u nich powodem zatajania znanych sobie 
bolesnych faktów. Spośród tych, które nie przypominały sobie nadużyć sprawiających, że zostały odnalezione w celach tej 
ankiety, sześćdziesiąt osiem procent – ponad dwie trzecie – opowiadało ankietującym o innych seksualnych napaściach 
doznanych w dzieciństwie (oznaczających też innych napastników i inne okoliczności). Cytowany artykuł, jak i inne 
zajmujące się odkryciami z tego zakresu, można zamówić u: Linda Meyer Williams, Director of Research, The Stone Center, 
106 Central Street, Wellesley, 61 Roseland St., Somerville, MA 02143.  
117  Judith Herman i Emily Schatzow, Recovery and Verification of Memories of Childhood Sexual Trauma 
(Zdrowienie a weryfikacja wspomnień dziecięcej traumy seksualnej), w: Psychoanalytic Psychology 4. no. 1 (1987, str. 1-
14). Po kopię tego artykułu możesz pisać do: Women’s Mental Health Collective, 61 Roseland St., Somerville, MA 021433. 
 Opisując przeprowadzone badania Judith Herman dodała następujące zastrzeżenie: „Chcę wyraźnie podkreślić, że 
wszelkie decyzje o właściwym szukaniu potwierdzeń i o sposobach, należały do samych klientów i nikogo innego. Nie 



ofiar, które szukały nie znajdowało dowodów. W ich zdolności do znajdowania potwierdzenia nie było widać 
różnic między osobami, które zawsze pamiętały swoje wykorzystanie i tymi, które stłumiły swoje wspomnienia.118

 Bolesne jest to, że odkryte przez dorosłą ofiarę wspomnienia stanowczo za często znajdują 
potwierdzenie w postaci nowych, bieżących nadużyć popełnianych przez tego samego napastnika na innym, 
nowym dziecku - i to zwykle na własnym dziecku dorosłej ofiary.119 Bardzo często też, dopiero owo tragiczne 
następstwo zdarzeń pozwala reszcie rodziny przyjąć do wiadomości, że dorosła ofiara mówiła prawdę:  

 Mówiłam matce. Mówiłam braciom. Mówiłam przyrodnim siostrom. Wrzeszczałam na nich wszystkich 
by trzymali moją siostrzenicę z dala od ojca. Wszyscy myśleli, że jestem oszalałą lunatyczką. Matka 
wprawdzie najpierw mi uwierzyła, ale po dwóch tygodniach wycofała się w zaprzeczanie. Nie umiała tego 
unieść. I nikt oczywiście palcem nie kiwnął. A teraz jest za późno. Dopiero teraz, gdy wszystkie nowe 
dzieci w naszej rodzinie zostały wykorzystane przez dziadka, a on sam siedzi, rodzina wreszcie mi 
uwierzyła. 

 Nie twierdzimy, że pamięć wykorzystania jest trafna w stu procentach. Wiemy, że nie jest. Na przykład 
Ulric Niesser i Nicole Harsh stwierdzili w swoich badaniach, że wielu ludzi myliło się lub nie było pewnych, gdzie 
byli i co robili w chwili gdy rozbił się statek kosmiczny Challenger. Nikt jednakże nie miał wątpliwości, że 
Challenger się rozbił, ani że załoga zginęła.120

 Podobnie jest ze wspomnieniami wykorzystania w dzieciństwie. Niemożliwe jest aby ofiary mogły 
pamiętać dokładnie wszystkie szczegóły i okoliczności. Czas i miejsca mogą się mieszać ze sobą, wiele incydentów 
molestowania o podobnym przebiegu może zogniskować się w jedno zdarzenie, partii innych nadużyć może w 
ogóle braknąć, a zdarzenia przed i po mogą być niejasne. Jednak rdzeń tej pamięci, emocjonalna prawda i 
przekonanie o doznaniu tych nadużyć, zachowuje swoją autentyczność (zajrzyj do: Istota prawdy tkwiąca we 
wspomnieniach w rozdziale Odzyskiwanie wspomnień, str. 37). Jedna z ofiar tak to opisuje: 

Jest mnóstwo materiału, którego nigdy nie poznam. Przecież to zaczęło się jeszcze zanim w ogóle mogłam 
pamiętać. To znaczy, w moim życiu nigdy nie było okresu przed wykorzystaniem... Tak więc wiele jest
zakryte i, uczciwie rzecz biorąc, szczegółów nigdy się nie dowiem. Ale mam absolutną jasność co do istoty 
prawdy - i to mi wystarcza do zdrowienia i budowy nowego życia. Znam główne postacie tego dramatu: 
znam moich oprawców. Znam rozmiary spustoszeń, jakie we mnie uczynili. Możliwe że z czasem odzyskam 
więcej fragmentów, ale jeśli nawet nie, to nie ma znaczenia. Wyłożyłam karty na stół - co za ulga! 

ALE JAK MOGŁABYŚ ZAPOMNIEĆ TAKĄ RZECZ? 

 Nawet jeśli intelektualnie ogarniasz związek między wykorzystaniem seksualnym a potraumatyczną 
amnezją, mimo to wciąż możesz wątpić, abyś mogła zapomnieć na kilkadziesiąt lat coś tak ważnego i strasznego, 
jak gwałt przeżyty w dzieciństwie. Wątpić w to mogą także te ofiary, które przez cały czas dokładnie pamiętały 
kazirodztwo - im też potrafi nie mieścić się w głowie, jak można zapomnieć tak ogromne pogwałcenia. Jedna z 
takich kobiet stoczyła ze sobą batalię, by uwierzyć historiom tych ofiar, które wcześniej nie pamiętały o dawnych 
nadużyciach: 

 Chodząc do różnych grup wsparcia typu Dorosłe Dzieci Kazirodztwa, przez lata zastanawiałam się jak 
się czują osoby w procesie odzyskiwania wspomnień. Przecież ja zawsze mogłam pamiętać moje 
wykorzystanie, i to w całości. Czemu im nie udaje się opisać go tak dokładnie? Ja na przykład niezwykle 
dokładnie pamiętam wzór na sukience jaką miałam na sobie, gdy tato pchnął mnie na łóżko gdy miałam 
dziewięć lat. I choć chciałam wesprzeć te kobiety, było mi trudno. 
 Jednakże następnego dnia po tym jak skonfrontowałam ojca z jego molestowaniem, przypomniał mi 
się nagle podobny incydent z ojcem, gdy miałam pięć lat. I wrócił do mnie wraz z tak samo żywymi 
detalami, jak poprzednie, zawsze pamiętane fakty molestowania. Dziś jestem absolutnie pewna, że istnieją 
wyparte wspomnienia, ale myślę, że bardzo trudno jest przyjąć to komuś, kto sam nigdy tego nie 
doświadczył.  

wolno nam nakładać na nich obowiązku szukania dowodów, choć niektórzy sugerują, iż robimy tak, by zaspokoić naszą 
własną potrzebę pewności.” 
118  Judith Herman, „Adult Memories of Childhood Trauma, str. 5. 
119  O tym, jak nieujawnione lub zaprzeczone wykorzystanie seksualne może z czasem zniszczyć wielopokoleniową 
rodzinę, pisze Barbara Smith Hamilton w: The Hidden Legacy: Confronting and Healing Three Generations of Incest 
(Ukryte dziedzictwo: konfrontacja i leczenie trzech pokoleń kazirodztwa), Fort Bragg CA: Cypress House, 1992. Istotny w tej 
relacji jest (znany też z innych przypadków) fakt, że jedne z ofiar zawsze pamiętały - jak autorka będąca babcią opisywanej 
rodziny - inne odzyskiwały wspomnienia zdrowiejąc, a jeszcze inne wciąż w miejscu potwierdzonego wykorzystania mają w 
pamięci białe plamy.  
120  Ulric Niesser i Nicole Harsh, Phantom Flashbulbs: False Recollections on Hearing News About Challenger 
(Zjawisko „lampy błyskowej:” Fałszywie pamiętane okoliczności usłyszenia o katastrofie Challengera), w: Affect and 
Accuracy in Recall: Studies of „Flashbulb” Memories (Afekt a poprawność wspomnień: badania nad zjawiskiem „lampy 
błyskowej”), wyd. Eugene Winograd i Ulric Niesser (New York: Cambridge University Press, 1992).  



WSPOMNIENIA A SPRAWCY WYKORZYSTANIA 

 W naszej debacie mówimy przede wszystkim o wspomnieniach ofiar, a bardzo mało o pamięci 
oprawców. Ponieważ tak wiele jest niewiadomych na temat pamięci, to dlaczego ludzie twierdzący, że zostali 
fałszywie oskarżeni, nie zakwestionują swoich wspomnień z przeszłości? Jedna z ofiar pisze: 

 Byłoby rzeczą absolutnie racjonalną przyjąć, że rodzice, którzy dopuszczają się nadużyć, mogą tłumić 
czy wypierać te zdarzenia, jak i zaprzeczać im. Wiele ze złości wyzierającej z opowieści oskarżonych 
rodziców brzmi w moich uszach jak złość kogoś, kto został przyłapany, a nie jak ból osoby niesłusznie 
obwinianej za nie popełnione grzechy.121

 Oprawcy seksualni mają silną i zrozumiałą motywację, by ukrywać tego rodzaju czyny. Na temat takiej 
ewentualności spekulował psycholog John Rhead w swoim liście do Fundacji FMS: 

 Ostatnio mężczyzna, klient z którym pracowałem, przypomniał sobie w swoim życiorysie zdarzenie, 
kiedy molestował seksualnie pewne dziecko. Uświadomiłem sobie, o ile więcej powodów do fałszowania 
wspomnień mają napastnicy niż ich ofiary. Kiedy usiłowałem wyobrazić sobie sytuację, w której miałbym 
żyć ze świadomością, że wykorzystałem seksualnie jedno z moich dzieci, ciarki mnie przechodzą i nie 
umiałbym nawet opisać tych koszmarnych uczuć... Myślę, że udręka psychiczna wynikająca z dokonywania 
takich nadużyć, jest przynajmniej tak wielka jak udręka ich ofiar... 
 Rodzic, który zapewne też kocha swoje dzieci głęboką miłością, wykorzystawszy je seksualnie, może 
mieć tak wielkie trudności w zintegrowaniu tej miłości i koszmaru popełnionego nadużycia, że będzie dążył 
do odłączenia się od tych ostatnich... Domyślam się, że taki rodzic będzie szczególnie podatny na 
wzmacnianie i hodowanie w sobie wspomnień o szczególnie dobrej, ciepłej i pełnej troski relacji ze 
skrzywdzonym dzieckiem lub dziećmi i nie będzie chciał zakłócać tego obrazu pamięcią o molestowaniu i 
zdradzie.122

 Wielu seksualnych napastników jest zarazem ofiarami wykorzystania w dzieciństwie. W pewnych 
wypadkach dokonywane przez nich potem nadużycia seksualne na dzieciach stanowią, płynące z tzw. przymusu 
powtarzania, uaktywnienie czy odtworzenie na nowo ich dawnej traumy. Mogą oni być, lub nie być, świadomi 
swojej wczesnej wiktymizacji i jej związku z bieżącym napastowaniem, jednakże wzorce zaprzeczania, tłumienia a 
nawet zupełnej amnezji, które pomagają im radzić sobie z ich dziecięcą traumą, mogą tak samo pracować na 
rzecz ograniczania ich zdolności do dostrzegania i zapamiętywania pedofilskich pogwałceń, jakich aktualnie 
dokonują.  
 Większość terapeutów zajmujących się leczeniem seksualnych napastników stwierdza u nich częściej 
skłonność do zaprzeczania dokonywanym nadużyciom, niż do tłumienia i wypierania tych czynów z pamięci. W 
niektórych przypadkach jednak stłumienie świadomości jest u nich tak silne, że dany oprawca naprawdę wierzy, 
że nie molestował. Psycholog Brain Abbott pisze: 

 Większość napastników ma świadomość tego, co robią, popełniając seksualne przestępstwa, jednak 
przynoszą im one w konsekwencji odrazę do siebie oraz poczucie wstydu i winy. Tak więc, aby zachować 
jakieś resztki poczucia własnej wartości i szacunku dla siebie, oprawca po prostu wymazuje swoje czyny z 
pamięci. Nie pamiętając ich, nie musi on (lub ona) doznawać wstydu i odrazy do siebie wiążącej się z 
molestowaniem dzieci. Czasem napastnicy chowają przed samym sobą te zachowania tak głęboko, że 
przestają być ich w ogóle świadomi.”123

 Tłumaczy to, dlaczego nawet ci, którym bezapelacyjnie udowodniono ich czyny i skazano za nie, dalej 
mogą wierzyć w swoją niewinność i przekonywać o niej. 

SADYSTYCZNE NADUŻYCIA KULTOWE 
 Jeśli istnieje choć mała szansa, by tylko jedno ujawnione satanistyczne nadużycie kultowe było 
prawdą, to wszystkim potencjalnym ofiarom jesteśmy dłużni zbadanie i ujawnienie problemu rytualnego 
sadyzmu seksualnego.  

 - Margaret Smith 124

 Jednym ze sposobów, jakimi propaganda „fali odbojowej” usiłuje podważyć wiarygodność doniesień o 
nadużyciach seksualnych wobec dzieci, jest wykpiwanie najbardziej drastycznych historii ofiar, gdzie mówią one o 

121  Mairi Mc Fall, Mama Bears News nad Notes, vol. 10, no. 3, kwiecień/maj 1993. 
122  John Rhead, list do Pameli Freyd, adresowany na Fundację FMS, 1 czerwca 1992. 
123  Wywiad z Brianem Abbottem, 9 września 1993.  
124  Margaret Smith, Ritual Abuse: What It Is, Why It Happens and How to Help (Nadużycia rytuałowe: Czym są, 
czemu służą i jak pomagać), San Francisco: HarperSanFrancisco, 1993, str. VII. 



torturowaniu i sadystycznych gwałtach w oprawie parareligijnego rytuału.125 Zrozumiałe bowiem jest, że jako 
społeczeństwo nie chcemy wierzyć w realność dokonywania, i to bez logicznego powodu, tak niewyobrażalnych 
okropieństw. To właśnie nasza niezdolność do przyjęcia ich za rzeczywistość naraża na nie dzieci, jak i odmawia 
współczucia dorosłym ofiarom. Ostatnio wywiad z Elie Wiesel, renomowaną pisarką i ofiarą holokaustu, 
przeprowadziła Oprah Winfery. W odpowiedzi na zadziwienie dziennikarki tym, jak bardzo „nie do wiary” są jej 
obozowe przeżycia, Elie Wiesel odrzekła: „Właśnie na taką niewiarę świata najbardziej liczyli nasi wrogowie.”126

 Stoimy dzisiaj wobec identycznej psychologicznie sytuacji, a zagrożenie naszym zbiorowym 
zaprzeczaniem ma wymiar śmiertelny. Susan Van Benschoten, psycholog, mówi: 

 Aby zdać sobie sprawę z zagrożenia, jakim jest nie branie poważnie opowiadań pacjentów o 
doznanych w dzieciństwie satanistycznych nadużyciach seksualnych, musimy spojrzeć na te 
udokumentowane przypadki, w których ujawniane przez ofiarę fakty były przez nas najpierw zaprzeczane, 
a potem znajdowały potwierdzenie. Przykładem tego z dwudziestego wieku jest sekta Johnstown, w 
Gujanie. Podobnie jak w przypadku holokaustu, informacje o horrorze, jaki dokonywał się w dżungli, 
przedostawały się do świata na długo przed ostateczną tragedią i nie znajdowały wiary.127

 Chociaż historie o sadystycznych nadużyciach rytuałowych przerażają swoim nagromadzeniem zła, 
perwersji i horroru, tak naprawdę nie są niczym niemożliwym jeśli weźmiemy pod uwagę występowanie w 
kronikach kryminalnych każdego elementu zła, jakim się posługują. O takich przestępstwach słyszymy każdego 
dnia. W książce: Bezpieczne przejście do ocalenia – podręcznik dla ofiar nadużyć kultowych, Chrystine Oksana 
pisze:  

Wszystkie elementy zła, jakie satanistyczne i inne kultowe nadużycia zbierają razem – nadużycia fizyczne, 
nadużycia seksualne, nadużycia emocjonalne, kazirodztwo, sadystyczną przemoc, tortury, morderstwa, 
oszukiwanie, poniżanie, manipulację, warunkowanie oparte na strachu i karach, oraz rozpasaną cześć dla 
absolutnej władzy – wszystkie te zjawiska mamy w społeczeństwie pojedynczo. Wiemy również, że 
tragicznie często ludzie łączą się w przestępcze organizacje, by krzywdzić innych z pozycji uzyskanej w ten 
sposób mocy (od Ku-Klux-Klanu, przez NKWD i SS, po zwykłe i jakże liczne gangi uliczne). Nadużycia 
kultowe łączą tylko te elementy w jedno skupisko. Są to organizacje przestępcze, tworzone potajemnie 
przez grupy, aby móc sprawować absolutną, szatańską władzę. Zadawane ofiarom cierpienia mają na celu 
zniszczyć je duchowo, by oprawcy mogli uzyskać nieskończoną władzę nad ludzką istotą.128

 Nie znaczy to, że każdy opisywany szczegół jest wiernie pamiętany przez ofiary. W istocie gdy mamy do 
czynienia z tak głęboką, skrajną traumą, raczej na pewno spotkamy się z niejasnościami, zniekształceniami czy 
nawet opisami zdarzeń, które nie są dosłowną prawdą.  
 Jedna z ofiar satanistycznego kultu opowiadała na przykład swojej terapeutce, że gdy ją molestowano, 
została przy niej zabita jakaś kobieta. Terapeutka oczywiście nie miała możności wiedzieć, co tam się dosłownie 
działo, ale wiedziała, że jej klientka opisuje swą historię najlepiej i najwierniej jak umie. Z czasem, gdy klientka ta 
poczuła się zdolna udźwignąć więcej odkryć, znalazła dość informacji, by zrozumieć, że w czasie gdy doznawała 
seksualnego gwałtu, oprawcy wyświetlali przed jej oczami scenę z filmu, w której mordowano kobietę. W jej 
dziecięcej główce - zwłaszcza, że wobec skrajnego zagrożenia i bólu - obrazy z ekranu mogły bez trudu mieszać 
się z dziejącą się straszną rzeczywistością.  
 Zniekształcenia tego rodzaju pochodzą też częściowo ze sposobu funkcjonowania pamięci w sytuacjach 
silnego bólu i lęku. Ale też bywają z rozmysłem stwarzane przez oprawców. Iluzja to częsty trik w sadystycznych 
nadużyciach rytuałowych, mający na celu zastraszenie ofiary, wymuszenie milczenia, bądź uzyskanie innego typu 
władzy nad nią; ale też oprawcy stosują iluzję nieraz dla podważenia wiarygodności jej ewentualnych zeznań lub 
odcięcia jej od szukania pomocy. Jednej z dziewczynek zapowiedziano, że będzie zoperowana, a w jej żołądku 
zostanie zaszyta bomba. Dziecko milczało potem z obawy, że gdy zacznie mówić, bomba wybuchnie i ją zabije. 

125  W książce Rediscovering Childhood Trauma (Odkrywanie na nowo dziecięcej traumy), str. 95-111, Jean Goodwin 
proponuje używanie pojęcia „wykorzystanie sadystyczne” (sadistic abuse) dla określenia „ekstremalnie poważnych aktów 
interpersonalnej przemocy, które jeszcze w latach osiemdziesiątych zeszłego wieku nazywano nadużyciami kultowymi 
(ritual abuse).” Omawiając historyczną ewolucję pojęcia „sadyzm,” Goodwin dochodzi do wniosku, że pojęcie 
wykorzystania sadystycznego jest szersze i pozwala na umieszczenie w nim nie tylko nadużyć dokonywanych przez sekty 
satanistyczne czy inne, ale i tych, które już dobrze rozpoznaliśmy. Autorka pisze: „Jeśli rozumiemy nadużycia kultowe jako 
jedną z form wykorzystania sadystycznego, wtedy inne szerzej dostępne dane podstawowe staną się bardziej użyteczne, jak 
np. statystyki seksualnych przestępstw sadystycznych, studia nad użytkownikami sadomasochstycznej pornografii, studia nad 
przestępcami wojennymi czy opisy sprawców skrajnie głębokiej przemocy domowej.”  
126 Oprah, 16 lipiec 1993. 
127  Susan C. Van Benschoten, Multiple Personality Disorder nad Satanic Ritual Abuse: The Issue of Credibility 
(Zaburzenie osobowości wielorakiej a satanistyczne nadużycia rytuałowe - kwestia wiarygodności), w: Dissociation 3, no. 1 
(marzec 1990, str. 25) 
128  Chrystine Oksana, Safe Passage to Healing: A Guide for Survivors of Ritual Abuse, (New York: HarperCollins, 
1994, przedmowa). 



Powiedziano jej także, iż na samą myśl o ujawnieniu będzie bolał ją brzuch i dozna nudności. Potem podano jej 
narkotyk i nacięto brzuch, a gdy się obudziła z raną i we krwi, musiała stracić nadzieję, że to nieprawda.  
 Psycholog Mark Schwartz wyjaśnia:  

Dzieci patrzą na świat dziecięcym wzrokiem. Ale bez względu na to, co się dziecku przydarzyło i co 
oznaczało - zawsze to, co zakodowało się w percepcji i pamięci dziecka będzie określać, czy dane 
doświadczenie było dlań traumatyczne. Na przykład jeśli dziecko jest przekonane, że widziało jak zabijano 
człowieka, to nawet jeśli ten człowiek przeżył, nawet jeśli nic mu się nie stało, trauma dziecka będzie taka 
jakby na jego oczach nastąpił mord.129

 W warunkach terroru i tortur ludzie dysocjują aby chronić swoją psychikę przed dostrzeganiem horroru, 
jakiemu są poddani. Ów ból, lęk i rozszczepienie osobowości (dysocjacja), w połączeniu z podawaniem 
narkotyków, intencjonalnym praniem mózgu i stosowaniu iluzji, sprawia, że nieuknikniony jest tu pewien stopień 
zniekształceń pamięci. Jednakże, co podkreśla Susan Van Benschoten, zniekształcenia te nie umniejszają ani 
ciężkich przejść ofiary, ani ich zasadniczej prawdy kiedy je ujawnia, ani bestialstwa doznanych nadużyć: 

 Traumatyczne doświadczenie nie staje się mniej destrukcyjne przez to, że pamięć o nim nie jest 
dosłowna. Ani też aktów oprawczych nie możemy uznać za mniej brutalne czy nieludzkie dlatego, że 
posługiwały się technikami iluzji i zmuszania ofiary do patrzenia na cudze cierpienie.130

 Niektóre ze sprawozdań w mediach na temat sadystycznych nadużyć kultowych są szczególnie mylące, 
gdyż podsycają powszechne przekonanie, że takich przestępstw nie ma. Przykładem może być głośna niegdyś 
sprawa McMartin, przeciw której dzieci z jej przedszkola zeznawały, że w były zabierane do podziemnych tuneli i 
tam wykorzystywane seksualnie w sadystyczny sposób przez nią i kilka innych osób z personelu. Sąd uniewinnił 
wszystkich oskarżonycha, a prasa rozdmuchała fakt nie znalezienia w budynku przedszkolnym żadnych korytarzy, 
o jakich mówiły dzieci. Media wylewały łzy nad zmarnowanymi na jałowe śledztwo milionami państwowych 
dolarów, twierdząc, że nie znaleziono dowodów na seksualne przestępstwa w przedszkolu McMartin, bo takich po 
prostu nie mogło być. Jednak w 1990 roku, długo po zakończeniu rozprawy i wyroku (co wykluczało możliwość 
apelacji) i po tym jak budynek szkolny został sprzedany i zburzony, rodzice wynajęli archeologa, wykładowcę na 
Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, by rozkopał działkę. Gary Stickel, stosując się do kierunków 
podawanych przez dwójkę dzieci, odkrył zasypany tunel dokładnie w przewidzianym miejscu. Odkopany tunel, 
biegnący między dwoma pomieszczeniami klasowymi, został wydrążony po 1967 roku, wkrótce po otwarciu 
przedszkola McMartin, i mniej więcej w czasach śledztwa został wypełniony gruzem i zamaskowany.131

 Odkrycie tunelu rzuciło całkiem nowe światło na dawną rozprawę i zeznania dzieci. Jak wyjaśnia Gary 
Stickel: „Obrona opierała się na tym, że w śledztwie nie odnaleziono żadnych korytarzy, co stworzyło koronny 
argument dla zdyskredytowania zeznań i wiarygodności dzieci. Istnienie tunelu diametralnie zmieniło sytuację. 
Jeśli dzieci mówiły prawdę, że był korytarz, to najpewniej też prawdą były wszystkie inne zeznania, jakie 
podawały w śledztwie.”132 Jednakże odkrycie tunelu zostało ledwie zauważone przez prasę, a zaprzeczanie 
pewnych osób dochodziło do takich absurdów, jak np. sugestie, iż: „rzekomy tunel okazał się norką królików!” 
 Sceptycy podnoszą krzyk, że nie ma dowodów na istnienie sadystycznych nadużyć kultowych. 
Tymczasem dowody są. Tunele zasypane gruzem i kontenerami z pewnością nie są króliczą norką. Istnieje 
natomiast okaleczanie zwierząt w celach kultowych. Sąd najwyższy USA uznał ostatnio, że takie poświęcanie ofiar 
jako część praktyk religijnych jest legalne.133 Dziecięca pornografia i dziecięca prostytucja przynoszą jej 
producentom i propagatorom dochód roczny w wysokości dwóch i pół miliarda dolarów.134 Dzieci są filmowane i 
fotografowane w czasie dokonywania na nich pełnych przemocy, sadystycznych aktów seksualnych.135

129  Mark Schwartz, False Memory Blues, str. 3 
130  Susan Van Benschoten, Multiple Personality Disorder nad Satanic Ritual Abuse (Zaburzenie osobowości 
wielorakiej a satanistyczne nadużycia kultowe). 
131  Tunel biegł w poprzek północnego skrzydła budynku szkoły pomiędzy klasą #4 a  klasą #3 i dochodził aż do 
wejścia pod zachodnią ścianą budynku. Został zapełniony gruzem i złomem - kawałkami tablic, płyt chodnikowych, betonu, 
puszek, rur i garnków. Gary Stickel podaje, że najdziwniejszym znaleziskiem w tunelu były cztery wielkie kontenery, o 
wysokości od półtorej do dwóch stóp (ok. 50 - 70 cm), jeden z porcelany, dwa z metalu, a czwarty był czarnym żeliwnym 
kotłem, jaki według słów odkrywcy „byłby świetnym rekwizytem na maskaradę halloween.” Wszystkie cztery stały w 
pozycji pionowej, w połowie długości tunelu i najwyraźniej musiały być tam przez kogoś specjalnie wstawione.  
132  Gary Stickel, w wywiadzie dla Laury Davis, 17 września 1993 roku.  
133  Kościół Lukumi Babalu Aye, Inc. et al. vs. City of Hialeah. Decyzję podjęto 11 czerwca 1993 roku (93 Daily 
Journal D.A.R. 7368). 
134  Sadystyczne nadużycia kultowe są jedną z najefektywniejszych metod takiego kontrolowania dzieci by zmusić je 
do ślepego posłuszeństwa i aby można je było wykorzystywać do prostytucji i produkcji pornografii. Porównaj z historią S. 
R. Benjamin na str. ___. 
135  Kenneth J. Herrmann, Jr., i M. J. Jupp, A Request for Concern: The Sexual Exploitation of Children, testimony 
before U.S. Attorney General’s Commisssion on Pornography (Żądanie zainteresowania: seksualna eksploatacja dzieci - 
zeznanie przed amerykańską komisją prawniczą ds. pornografii) 29 listopada 1985. Także Kenneth Herrmann w: Children 



 Wiemy, że przerażające akty są dokonywane na dzieciach, ale ta wiedza jest dla nas tak trudna do 
przyjęcia, że próbujemy inaczej wyjaśniać stwierdzone fakty, by nas nie dręczyły. Na przedmieściach Rupert w 
stanie Idaho znaleziono ciało dziewczynki, jeszcze niemowlęcia. Według danych policyjnych cytowanych przez Los 
Angeles Times, dziewczynka była poćwiartowana, wypatroszona, obdarta ze skóry i spalona.” Kiedy mieszkający 
w okolicy dziewięciolatek opisywał - w związku z ujawnianiem własnego wykorzystania seksualnego, któremu 
towarzyszyło częste wymawianie imion szatana - że był przy tym świadkiem okrutnego poświęcenia diabłu małej 
dziewczynki i spalenia jej, realna możliwość sadystycznych nadużyć kultowych była oczywista. Jednak władze 
uznały, że chłopiec zmyśla i sfabrykowały własne „wyjaśnienie” śmierci dziewczynki, która ich zdaniem „zmarła na 
zapalenie płuc, a potem została poćwiartowana i spalona przez oszalałą ze strachu rodzinę imigrantów, która 
trafiła do USA nielegalnie i pracowała 'na czarno' w rzeźniach Idaho”. Jeden z urzędników wysunął nawet wersję, 
że „dziewczynkę mogły okaleczyć zabijane tam przez nich zwierzęta.”136

 Jednakże sadystyczne zbrodnie, łącznie z różnymi grupami satanistycznych kultów, istnieją naprawdę. 
Larry Jones, porucznik policji w Biose, stan Idaho, przypomina nam: 

Nieraz zdarzało się nam przesłuchiwać seryjnych morderców, którzy zeznając tłumaczyli, że zabijają 
dlatego, iż czczą szatana. Tak samo mieliśmy pedofilów twierdzących, że molestują i okrutnie gwałcą 
dzieci, gdyż system przekonań satanistycznych uważa torturowanie ich za pozytywną wartość. Każdy 
detektyw wie, że tzw. zagadkowe morderstwa zdarzają się w każdej jurysdykcji i w każdym stanie.137

 Stany Idaho i Illinois wprowadziły zapis prawny definiujący czym jest wykorzystanie kultowe i ustalający 
specjalne prowizje za ich tropienie, zgłaszanie i stawianie w stan oskarżenia.138 I nadużycia sadystyczne zaczęły 
być tam skutecznie ścigane. Jeden z takich przypadków, udokumentowany przez Jana Hollingswortha w 
Unspeakable Acts (Niewysłowione akty) ujrzał światło dzienne w procesie Franka i Iliany Fuster z ośrodka opieki 
dziennej nad dziećmi w Country Walk. Proces zakończył się udowodnieniem winy obojgu i wyrokami skazującymi. 
Chociaż Frank Fuster, mimo mnóstwa niezbitych dowodów, zaprzeczał wszystkiemu do końca i nie przyznał się 
nawet w więzieniu, to jego żona, Iliana, potwierdziła w zeznaniach, że dzieci były przez nich oboje molestowane 
seksualnie, łącznie z penetracją waginalną, oralną i analną. Oprawcy je narkotyzowali, oddawali na nie mocz, 
zmuszali do zjadania odchodów, wiązali, niewolili i poddawali licznym perwersyjnym rytuałom. Część zeznań dzieci 
brzmiała z początku jak absurdalne fantazje, ale wszystko to znajdowało potem wstrząsającą zgodność. Na 
przykład niektóre z ofiar mówiły, że Frank nosił ”moniaki w pupie”. W czasie rozprawy Iliana ujawniła, że 
pudrowała mężowi genitalia i owijała go w pieluchę, wkładając mu do odbytu czopki z drobnymi miedzianymi 
monetami owiniętymi kolorową folią.139

 Nikt z nas nie chce wierzyć w takie fakty, ale dla dobra ofiar SNR - musimy. Żyją wśród nas dorosłe 
ofiary sadystycznych nadużyć rytuałowych noszące trwałe uszkodzenia ciała na skutek torturowania i 
maltretowania ich ciał w dzieciństwie - uszkodzenie tak głębokie, że dzisiejsi lekarze są najpierw zdezorientowani, 
a następnie przerażeni zostawionymi w ciele śladami.140 - obok ogromu spustoszeń emocjonalnych, mentalnych i 
duchowych. 
 Sadystyczne nadużycia rytuałowe istnieją naprawdę. Nie wiemy jeszcze jaki mają zasięg, i nie wiemy, czy 
każde takie doniesienie ma rzeczywistą podstawę. Ale wiemy na pewno, że jest wiele dorosłych i nieletnich ofiar 

Sexually Exploited for Profit: A Plea for a New Social Work Priority, w: Social Work (listopad/grudzień 1987, str. 523). 
Herrmann donosi: „W Stanach zjednoczonych jest od stu do trzystu tysięcy dzieci zatrudnianych przymusowo do prostytucji. 
Wiele kolejnych tysięcy jest wiktymizowanych przez producentów pornografii. [Na całym świecie] dzieci są porywane, 
kupowane od rodziców, opiekunów lub pośredników, zabierane z ulicy i adoptowane – legalnie i nielegalnie – w celach 
świadczenia usług seksualnych. Wykorzystywane są najczęściej do prostytucji i produkcji pornografii. Dla tych potrzeb, a 
także w imię parareligijnych kultów, są też torturowane i mordowane...” 
136  Reportaż Leslie Bennetts, Nightmares on Main Street (Koszmary na głównej ulicy), w: Vanity Fair (Targowisko 
Próżności), czerwiec 1993, str. 62. 
137  Jak wyżej. Jednym z najczęstszych argumentów osób broniących się przed prawdą o sadystycznych nadużyciach 
kultowych jest pytanie: „Gdzie w takim razie są ciała?” Opierając się na wynikach badań P. E. Dietz’a, R. R. Hazelwooda i J. 
Warrena nad sadystycznymi napastnikami seksualnymi, Jean Goodwin omawia to zjawisko w: Rediscovering Childhood 
Trauma (Odkrywanie na nowo traumy dziecięcej), str. 106-107: „Ze względu na powszechną trudność w odnajdowaniu ciał 
ofiar nadużyć kultowych, warto zwrócić uwagę na fakt, że na 30 badanych [sprawców sadystycznej przemocy], aż 20 
przyznawało się co całkowitego unicestwiania zwłok swoich zadręczonych ofiar.” Goodwin pytała dalej: „Jak bardzo 
niebezpiecznych jest tych trzydziestu sadystycznych oprawców?” Oto fakty: „Zaledwie 22 z nich zabijało, ale tych 22 miało 
na sumieniu 187 wykrytych i udowodnionych sadystycznych mordów... a pięciu z nich - 122 morderstwa. Aż 43 procent z 
nich to sadystyczni pedofile torturujący dzieci. Techniki tortur obejmowały: broń palną, bolesne penetracje, bicie, rażenie 
prądem, przypalanie, amputacje, nacięcia, straszenie dzikimi zwierzętami.” Spośród napastników z tej grupy, będących 
rodzicami, 60 % przyznawało się także do kazirodztwa. A 30 % miało „nieskazitelną opinię szanowanych i dobrych 
obywateli.” 
138  Ustawa House Bill No. 817 została przegłosowana w Idaho w 1990 roku. Publiczny akt #87-1167 został wpisany 
do kodeksu prawnego Illinois 18 września 1992 roku. Zapisy prawne przeciw nadużyciom kultowym wprowadzono już także 
w stanach Louisiana i Missouri, a Kalifornii są one właśnie pod obradami.  
139  Jan Hollingsworth, Unspeakable Acts (New York: Congdon & Weed, 1986). 
140  Historia Benjamin na str. ___. 



cierpiących wskutek tych przestępstw. Stanięcie przed taką prawdą i przyjęcie jej jest trudne, bolesne i rujnujące. 
Jednak dopóki się na to nie zdobędziemy, będziemy dalej pozwalać na te zbrodnie. Talmud pyta: „Nie dostrzegać 
zła: czyż to nie główny grzech dobrych ludzi?” 

SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z NAGONKĄ 

 Poznawanie mechanizmów i sposobów działania nagonki może być pomocą i umocnieniem. Jeśli jednak 
równolegle czujesz złość, lęk, zranienie czy zdradę przyda ci się z pewnością pomoc w lepszym zaopiekowaniu się 
sobą w ogniu zewnętrznej wrogości.  
 Podobnie jak w każdym aspekcie zdrowienia, i tu rządzi podstawowa zasada: ty jesteś najważniejsza: 
twoje uczucia, twoje potrzeby i twoje wybory. W sumie - twoje dobro. Jeśli jesteś zdezorientowana, czujesz lęk 
lub masz wątpliwości, na najbliższych stronach dajemy ci asystę przy porządkowaniu uczuć. Jeśli wzbiera w tobie 
złość i chciałabyś zawalczyć, znajdziesz sugestie jak zrobić to najskuteczniej. 
 Na początek kilka ogólnych uwag pomocnych w zachowaniu wewnętrznej równowagi: 

Zapewnij sobie wsparcie  
 Propagowane przez nagonkę postawy i opinie mogą w tobie wywoływać reminiscencje uczuć 
pierwotnego wykorzystania. Nawet ofiary mocno zaangażowane w procesie zdrowienia bywają wstrząśnięte 
pomówieniami, wrogością, atakami i wpływami tych środowisk i nieraz ten materiał restymuluje w nich dawną 
traumę. Jeśli tak jest i u ciebie, wzmacniaj swoją sieć wsparcia i korzystaj z niej, by móc przepracować 
powstające uczucia. 

Chroń samą siebie 
 Nie musisz czytać każdego artykułu ani śledzić wszystkich programów mówiących o „syndromie 
fałszywych wspomnień.” Jeśli materiał w takich audycjach jest dla ciebie zbyt trudny, zrób sobie przerwę i unikaj 
go.  

Wciąż opowiadaj swoją historię zaufanym bliskim, których kochasz  
 Nie pozwól by ktokolwiek mógł cię uciszyć. Twoje doświadczenia życiowe są prawomocne i domagają się 
dzielenia z innymi, rozumiejącymi osobami, które potrafią słuchać z szacunkiem i empatią. 

JEŚLI WĄTPISZ W SAMĄ SIEBIE 

 Miej cierpliwość dla wszystkiego, co jest w tobie jeszcze nierozwiązane i ... staraj się kochać same 
pytania. 

- Rainer Maria Rilke141

 Kiedy przez całe życie rodzina ci powtarzała, że jesteś zła, zepsuta, w obłędzie i chorych zmysłach, i 
kiedy - zaledwie zaczęłaś odrzucać te kłamstwa i uczyć się stać po własnej stronie - co dzień prasa bombarduje 
cię tymi samymi pomówieniami, podważając twoją pamięć i zdolność poznania krzywd, jakie przeszłaś w 
dzieciństwie, to może ci być ogromnie trudno obronić swój teren. Autentyczność i ważność twojego 
doświadczenia, a nawet sama wiara w prawo do własnych dociekań na temat przeszłości, mogą być wtedy 
naprawdę zagrożone:  
 Jednak wolność w rozumieniu i badaniu własnej historii jest najbardziej podstawowym prawem ofiar - na 
równi z innymi ludźmi: Masz w sobie zdolność rozeznawania i nazywania wszystkich własnych doświadczeń. Z 
pewnością ty wiesz o nich najwięcej, nikt inny - to ty osobiście je przetrwałaś i żyjesz. Żaden autor, żadna 
terapeutka, specjalista, biegły, psycholog ani kontratakująca grupa, żaden artykuł, program ani konsylium 
rodzinne, nie ma prawa decydować o tym, czy byłaś wykorzystana w dzieciństwie i czy twoje wspomnienia są 
trafne. Tylko ty możesz być ekspertem od własnego życia. Twoja prawda zasługuje na twoje uhonorowanie. 
 Jeśli odzywa się w tobie mechanizm podkopywania własnych wspomnień i samej siebie, mogą ci 
dopomóc następne akapity.  

Wiedz, że wątpliwości zwykle są częścią zdrowienia 
 Cykliczne nawroty i ustępowanie zaprzeczania są w procesie leczenia naturalnym objawem.142 Okresowo 
zalewające cię fale wątpliwości nie znaczą jeszcze, że twoje wspomnienia są nieprawdziwe; możesz mieć 
zrozumiałą trudność z trwałym uwierzeniem w nie. Nawet osobom, które dotarły do mocnych zewnętrznych 
potwierdzeń doznanej w dzieciństwie traumy seksualnej zdarzają się chwile ponownego zaprzeczania jej. Bardzo 
nieliczne są przypadki, gdy ktoś na serio myśli najpierw, iż był molestowany, by ostatecznie móc cieszyć się, że 

141  Rainer Maria Rilke, Listy do młodego poety. 
142  Zobacz rozdział: Wychodzenie z wątpliwości, str. 39. 



ominęła go ta tragedia. Pomimo tej możliwości, dużo prawdopodobniejsze jest to, że napadowe zaprzeczanie 
oznacza przejaw powracania do zdrowia.  

Badaj w jakich sytuacjach odżywa w tobie zaprzeczanie 
 Jeśli wątpienie zjawia się po przeczytaniu szczególnie wrednego artykułu, lub po wizycie w domu 
rodzinnym, lub zaraz po intensywnym napływie nowych wspomnień, jest to wskaźnik, że najprawdopodobniej 
wiążą się one z tymi zdarzeniami. Jeśli utrzymują się długi czas, w okresach gdy trwasz w równowadze, spokoju 
wewnętrznym i dobrym kontakcie z sobą, może to oznaczać powód do podejrzeń, że jakaś część twojej historii 
mija się z prawdą. Jeśli jednak nawet zdarzy ci się odkryć, że pewne traumatyczne wydarzenia, o jakich byłaś 
przekonana, nie zaszły naprawdę, nie przekreśla to jeszcze wiarygodności reszty twoich wspomnień. Możemy się 
mylić co do pewnych incydentów, a inne pamiętać właściwie (zajrzyj do: Istota prawdy tkwiąca we 
wspomnieniach, na str. 37). 

Wiedz, że jest powód twojego cierpienia 
 Jeśli poziom twojego udręczenia jest podobny jak u ofiar molestowania w dzieciństwie, wiedz, że to 
cierpienie ma jakiś głęboki i uzasadniony powód. Nie musi to być zaraz wykorzystanie seksualne, choć może. Ale 
na pewno zalega w twojej duszy coś, co należy zidentyfikować i zająć się tym. Na pewno nie jesteś szalona 
dlatego, że jest w tobie tyle bólu.  

Zdrowiej z tego, co już wiesz 
 Jeśli na przykład jesteś pewna, że doznałaś nadużyć emocjonalnych i porzucenia, a nie wiesz czy było 
seksualne kazirodztwo, skup się na tych pierwszych nadużyciach. Będziesz robić postępy w zdrowieniu także nie 
mając jeszcze sposobu namierzenia i nazwania pozostałej możliwej traumy.   

Jeśli nie wiesz, to też jest w porządku 
 Chociaż możesz być niecierpliwa i chcieć dokładnie znać wszystko, co ci wyrządzono, może to wymagać 
wiele czasu. To kopalnia odkrywkowa; co jest pod spodem, nie ucieknie ci. Daj sobie czas i przyzwolenie na 
niewiadome. Jest w porządku, jak czegoś nie wiesz lub nie jesteś pewna.   

JAK WPŁYNĘLA NA MNIE NAGONKA: HISTORIA RACHEL 

 Rachel jest trzydziestoletnią ofiarą kazirodztwa, wykorzystywaną przez ojca. Mimo że całe życie 
pamiętała pewne aspekty doznanych nadużyć, gdy sześć lat temu odstawiła alkohol, zaczęły napływać jej nowe 

wspomnienia. Nagonka rozsierdziła Rachel tak bardzo, że zdecydowała występować publicznie.  

 Przez wiele lat żyłam zdewastowana kazirodztwem. Czułam się jakby zostawiło ono jakiś potworny osad 
na mnie i na moim życiu. Stale próbowałam go zmyć lub zakryć, ale był jak stara farba, co zawsze przebija na 
wierzch.  
 Zaczęłam pić w wieku dwunastu lat. Brałam każdy narkotyk jaki wpadł mi w ręce - kokainę, crack, 
speed. Paliłam trawę, zarzucałam kwas, kradłam recepty rodzicom. W wieku siedemnastu lat wstąpiłam do 
wojska by uciec jak najdalej od domu i rodziny. Cale tamto życie spędzałam w barach.  
 Żyłam jak kameleon. Zależnie od sytuacji, adaptowałam się do każdego otoczenia i ludzi, aby pasować. 
Mogłam być kimkolwiek kto zapragnął - tak bardzo nie miałam pojęcia kim sama jestem.  
 Wchodziłam w dziki, rozpasany seks. Nie byłam wybredna. Ale niech tylko pojawiło się we mnie 
uczuciowe zaangażowanie, nie mogłam się podniecić. Albo uprawiałam seks i wymiotowałam potem. Albo gdy 
przeżywałam orgazm, widziałam nad sobą twarz ojca, albo jego postać w pokoju. Nie rozumiejąc dlaczego.  
 Nigdy nie miałam amnezji na temat tego, że ojciec był erotomanem uzależnionym od pornografii. 
Zawsze pamiętałam jak nakłaniał do oglądania tych sprośności lub czytał mi je. Miał też nagrane pornofoniczne 
teksty, które mi puszczał z kaset. Kiedy zamykał się w łazience z ręcznikiem i tymi pismami, nie miałam 
wątpliwości, co tam robi. Ale to, że nieraz byłam z nim wtedy w łazience - kompletnie wyparłam.  
 Wytrzeźwiałam w wieku dwudziestu czterech lat. Świat zaczął się dla mnie zmieniać diametralnie. 
 Po roku abstynencji pojawiło mi się żywe wspomnienie incydentu seksualnego z ojcem. Dotykał moich 
rosnących piersi. Niesłychanie wyraźnie wdziałam na sobie jego ręce - jeden paznokieć miał nadłamany i 
mogłabym policzyć każdy włos na jego palcach. Obraz był niesamowicie ostry, żywy.  
 Przez następne pół roku dostawałam kolejne retrospekcje. Wypływały na wierzch niemal bez ustanku. 
Czułam mnóstwo fizycznych przypomnień, w ciele. Nie miałam najmniejszych wątpliwości, że to prawdziwe 
doświadczenia, Wiedziałam to - z głębi, z wnętrza. 
 Po kilku latach trzeźwienia, zdrowienia i terapii pojechałam go zobaczyć. Ciągle jeszcze nikomu z rodziny 
nic nie powiedziałam, ale myślę, że wyczuł, że coś się ze mną dzieje. Posadził mnie przy stole w kuchni i zaczął 
opowiadać o swoim dzieciństwie - o tym jak był wtedy krzywdzony. Jak ojciec prał go i wsadzał mu rączki do 
ognia. Jak po śmierci matki musiał spać z nim w jednym łóżku. Wymieniał całą litanię krzywd, ale choć o 



seksualnych nie wspomniał, wiedziałam, że to go najbardziej dręczy. Takiego nigdy go dotąd nie widziałam. 
Zresztą w ogóle z nim wcześniej nie rozmawiałam, ani razu przez całe życie.  
 Mniej więcej w tym samym czasie zadzwoniła do mnie starsza siostra, pytając, czy przyjadę na obiad w 
święto dziękczynienia. Wciąż nic ode mnie nie wiedziała - nic o odkryciach ani zmianach, jakie nastąpiły. 
Powiedziałam jej: „Nie dam rady przyjechać; nie wyrabiam się po spotkaniu z ojcem.” Nie było tajemnicą między 
nami, że nas ranił emocjonalnie i lżył, przeszywając bluzgami na wylot. Każda z nas w jakimś okresie życia 
próbowała odebrać sobie życie. Przypomniałam jej to. Rzekła: „Tak, wiem... Mam z powodu starego straszliwy ból 
w dupie.” I rozszlochała się do słuchawki. „Wiesz, jest coś, co było między mną a ojcem, o czym nikt nie wie” - 
tylko tyle powiedziałam, a ona wtedy stłumiła szolch, pytając: „Wykorzystywał cię seksualnie?” Nie mogłam 
uwierzyć, że to ona mnie zapytała, pierwsza. Rozpłakałam się. „Tak, robił mi to.” „I mnie tak samo, też” - 
usłyszałam w odpowiedzi.  

DLACZEGO  CHCĄ  ZBURZYĆ  MOJE  ZDROWIENIE? 

 Jak pierwszy raz usłyszałam o „syndromie fałszywej pamięci” poczułam się na wskroś dotknięta. Nie 
mogłam uwierzyć w bezczelność tych ludzi! Oto próbują mi teraz wmówić, że moje doświadczenia nie są 
prawdziwe lub prawomocne... Mówić mi, określać za mnie, czym one są a czym nie są... Zalała mnie fala złości. 
 Potem chwyciła mnie fala strachu. Do tej pory waham się między lękiem i wściekłością. W głębi, w 
trzewiach poczułam: „Ci ludzie chcą ujść odpowiedzialności za to, co sami robili. Dlatego chcą zrobić ze mnie 
klamczuchę.” 
 Co chwilę czułam się jakbym miała znów osiem lat, to wraca przez ostatnie dziewięć miesięcy. Dlatego ta 
nagonka tak mnie rozwala. Znów czuję się jak mała dziewczynka, która musi komuś powiedzieć i nikt jej nie 
słucha. Każdego dnia staram się ją w sobie odnaleźć i ukoić, wysłuchać. A to takie trudne, gdy musi się żyć 
dorosłym życiem, grać samodzielną i dorosłą, gdy w środku boję się jak wyrzucone z domu dziecko.  
 Natomiast dorosła ofiara we mnie, wkurzona, gotowa jest na wszystko, by dorwać tych ludzi - by 
odwrócić przeciw nim wszystko co przeciw mnie wygadują, pokazać czym naprawdę jest ta ich filozofia. Ale nie 
wtedy, gdy zraniona dziewczynka we mnie wije się i szuka bezpieczeństwa - miejsca, gdzie mogłaby schować się 
przed tym całym ujadaniem. To naprawdę trudne.  
 Dopóki nie zaczęli swojej propagandy, radziłam sobie całkiem nieźle. Doszłam do stanu, w którym nie 
czułam się już taka mała. Zamieszkałam moje ciało zamiast przebywać głównie poza nim. Przestałam dysocjować. 
Miałam kontakt z moimi emocjami. Przestałam bać się tego, co więcej może tkwić we mnie nierozpoznane. Lada 
dzień miałam skończyć terapię.  
 To było dla mnie jak otwarcie na nowo rany, która się pięknie zabliźniła. Wszyściutko tak ładnie 
zdrowiało, a tu trach... Te wywody i szczucie przez FMS skutecznie wszystko zniweczyło.  

CZYNIĘ  ICH  ODPOWIEDZIALNYMI 

 Dynamika w mojej rodzinie opierała się na zasadzie: „pokonuj i rządź” - każdą z nas ojciec trzymał z dala 
od pozostałych, w izolacji. W efekcie nie ufałyśmy jedna drugiej i byłyśmy sobie obce. Nagonka stosuje te same 
metody. Każda w naszej wielkiej rodzinie ofiar zdrowiejących z kazirodztwa i dziecięcych nadużyć seksualnych 
otwierała się przed innymi. Dzieliłyśmy się wzajemnie wszystkim co wiemy i co nowego odkrywałyśmy. Prawda 
ma niesamowitą siłę. Gdy wszystkie razem ją wypowiadałyśmy, nie było już tajemnic. A im bardziej zbliżałyśmy 
się do prawdy, tym bardziej ci ludzie rozsiewali zasłonę dymną, by świat jej nie ujrzał, by nie uwierzył. A 
rozmiary, środki i możliwości tej nagonki naprawdę mnie przerażają.  
 W sumie, ponieważ przeszłam już kawał drogi, nagonka nie dotknęła mnie tak mocno jak inne z nas. I 
dlatego czuję się zobligowana by wychodzić z pomocą do tych, którzy tak daleko nie zaszli. Jak choćby moja 
siostra, której powiedziałam. Lub, ci, którym chcę powiedzieć, a nie mogę. Matka sama jest ofiarą kazirodztwa; 
powiedziała to siostrze dziewięć miesięcy temu. Też nigdy wcześniej nikomu nie mówiła, a teraz, w tym klimacie, 
nie wiem czy powie. I za to czynię odpowiedzialnym każdego, kto bierze udział w nagonce. Za uciszenie mojej 
matki.  
 Wierzę, że są w kręgach nagonki niewinne osoby. Statystycznie musi tak być. Ale moralnie, uważam, że 
te niewinne osoby powinny zastanowić się, co teraz robią ofiarom. Temu SĄ winne. Skąd też mogą wiedzieć, że 
ci, co siedzą obok, to nie zamaskowani pedofile. A skąd w ogóle taka pewność, że liderzy tej organizacji są 
„czyści?” Wydaje mi się, że osoby te, jeśli mają trochę rozumu, to muszą gdzieś ukradkiem się zastanawiać: „OK, 
ja wiem że jestem czysty, ale jak bym się czuł, gdyby się okazało, że ten siedzący obok na zebraniu FMS jest 
oprawcą, który powinien siedzieć w celi za molestowanie własnych dzieci? 
 Bez względu na to, czy osoby działające w takich ugrupowaniach są oprawcami, czy nie, to łącząc się 
ideowo z Fundacją FMS wszyscy dokonują nadużyć, psychicznych emocjonalnych i duchowych, na wcześniej 
skrzywdzonych ofiarach. To z czym wychodzą, zieje nienawiścią. Czemu nie stwierdzą po prostu: „Niektórzy ludzie 
zostali oskarżeni fałszywie, ale nie zamierzamy przez to dyskredytować całego ruchu ofiar na rzecz ocalenia.” 

NAGONKA  WYSTAWIA  DZIECI  NA  ZAGROŻENIE 



 Na szczęście „fala odbojowa” nie zasiała we mnie wątpliwości na temat moich wspomnień. Nie zaczęłam 
myśleć: „Nic takiego mi się nie zdarzyło” ale zrodziła we mnie inną niepewność: „Może powinnam nigdy tego nie 
mówić?” Moja siostra ma się z tym gorzej, bo choć lepiej pamięta, powątpiewa, czy to ją naprawdę skrzywdziło. 
Jej mąż jest alkoholikiem i nie wierzy jej w „takie historie.” Poza tym mieszka dwie przecznice od naszych 
rodziców, więc matka regularnie karmi ją tekstami w stylu: „Wszyscy mówią, że to terapeutka tak ci namieszała w 
głowie.” 
 Siostra wciąż jednak chce mieć z nimi kontakt, bo matka pomaga jej przy wnuczkach. A ja kładę jej do 
uszu: „Słuchaj, matka nie chroniła nas przed ojcem. Jaką masz gwarancję, że ochroni twoje dzieci?” I co? Siostra 
wpadła nagle któregoś dnia, zastając ojca przy stole, jak czytał jej małym dziewczynkom Playboy’a... Tak, ona 
chce chronić swoje dzieci, ale jej „trudno i nie zawsze się udaje.”  
 A teraz, pod naporem teorii „fałszywych wspomnień,” ojciec gra na jej wątpliwościach. To poważnie 
zagraża moim siostrzenicom. Wszystkie trzy mieszczą się dokładnie w przedziale wieku, który mój ojciec, pedofil, 
lubi najbardziej. Czuję trwogę i złość, że nagonka daje staremu taką przykrywkę. Zło, jakie sieje, widzę na 
przykładzie własnej rodziny - wystawia dzieci na molestowanie. 
 Dzieci są w naszej kulturze i tak strasznie dyspozycyjne; najczęściej traktujemy je jak śmieci. A nagonka 
chroni i ugruntowuje istniejący system ich wykorzystywania. Dlatego myślę, że wszędzie daleko jest jeszcze do 
powstrzymania nadużyć. Dlatego myślę, że ofiary muszą się organizować i wspierać - i indywidualnie w osobistych 
kontaktach, i jako solidarna społeczność. Musimy być silne, bo to nie tylko kwestia tego, co mnie spotkało w 
dzieciństwie. Chodzi o znacznie więcej. Chodzi o to co może się stać wszystkim naszym dzieciom, jeśli nie 
zadbamy. Chodzi o ich ocalenie.  

Nie afirmuj sobie niczego, na co nie jesteś gotowa 
 Jeśli nie jesteś pewna, czy byłaś wykorzystana seksualnie, nie zmuszaj się do wyrokowania 
przedwcześnie. Rozstrzygnięcie jest tylko dla ciebie. Możesz potrzebować więcej czasu i przestrzeni. Osoby, które 
w jakikolwiek sposób cię naciskają - czy to terapeutki, czy ludzie z grupy wsparcia, czy krewni i bliscy - nie 
pomagają ci tym, a szkodzą. Ogranicz kontakt z nimi do niezbędnego minimum. Zamiast tego rozmawiaj z ludźmi, 
którzy słyszą twoje pytania, szanują twój wysiłek dociekań, i dają ci czas na nie.  

Oceniaj swoje terapeutyczne związki 
 Jeśli chodzisz na terapię, omawiaj swoje wątpliwości z psychoterapeutką. Jeśli jest nią osoba prawdziwie 
wspierająca, otwarta na twoje dopytywanie i nie stara się wymóc na tobie konkretnej odpowiedzi, możesz ufać, 
że dostajesz etyczną zawodowo pomoc w badaniu własnej historii. 
 Na grupowej terapii z kolei, powinnaś mieć poczucie, że jest tam też dla ciebie miejsce, czas i przestrzeń 
na dzielenie się własnym doświadczeniem, tak jak ono przebiega, bez „obrabiania” go na tę czy inną modłę. Nie 
powinnaś nigdy czuć przymusu naginania swojej prawdy do czyichś historii lub oczekiwań jako warunku bycia 
przyjętą i akceptowaną w grupie. Twoje dziecięce doświadczenia powinny być szanowane i traktowane poważnie, 
jakiekolwiek by były. A kiedy nie jesteś pewna, co zaszło w twoim życiu, jakie zdarzenia gdy byłaś dzieckiem, nie 
powinno być żadnych nacisków ze strony grupy na przedwczesne i „na wyrost” uznawanie się za ofiarę.  
 Jeśli nigdy nie brałaś pod uwagę, że mogłabyś okazać się ofiarą nadużyć seksualnych w dzieciństwie, a 
twoja terapeutka wciska ci, że nią jesteś, albo w wypadku gdy musiałaś dorabiać do swojej historii jakieś 
fragmenty, które okazały się nieprawdą, zwróć się po fachową pomoc od kogoś naprawdę doświadczonego. 
Upewnij się, czy wybierasz osobę nie mającą własnego interesu ani w utwierdzaniu cię, że jesteś ofiarą, ani w 
utwierdzaniu cię, że twoje wspomnienia nie są pewne. Pracuj tylko wtedy, gdy wspiera cię ktoś o otwartym 
umyśle, kto nie wyrokuje, zanim odkryjesz swoją prawdziwą historię. Pewna kobieta, rozbita serią prasowych 
artykułów na temat teorii „fałszywej pamięci,” w następujący sposób wspomina swoją drogę do znalezienia 
własnej prawdy: 

 Poszłam na moją grupę dorosłych ofiar kazirodztwa i powiedziałam: „Te publikacje doprowadzają 
mnie do obłędu. Czuję się jak wkręcana w drzwi obrotowe. Sama już nie wiem, czy tu jest moje miejsce, 
czy nie. Nie wiem, czy to, co mi się przypomina, było seksualnym wykorzystaniem i czy w ogóle te 
wspomnienia miały miejsce.” Chciałam już odejść z tej grupy, ale ponieważ nadal napływały mi 
retrospekcje, postanowiłam zostać do czasu, aż mi się to wyjaśni. 
 Zaskorupiłam się. Zatrzasnęłam. Nie wiedziałam co mam robić z moimi uczuciami. Dużo 
medytowałam i nastawiłam się na to, że utknęłam i będę żyła w poznawczym paradoksie.  
 Wreszcie dojrzałam do uznania, że najważniejsze dla mnie jest przedrzeć się przez te wątpliwości. 
Musiałam rzucić terapię, więc poszłam do nowego psychoterapeuty. Powiedziałam mu na wstępie: „Od 
czterech lat odkrywam w sobie traumę, jaką przeżyłam w dzieciństwie. Wszystko to wygląda mi na 
wykorzystanie seksualne. Wszystko to odczuwam jak wykorzystanie seksualne. Równolegle zmagam się z 
tym, co ludzie wszędzie gadają o owym „syndromie fałszywych wspomnień.” Chciałabym, abyś uznał to 
moje życie w paradoksie. Oczekuję pomocy, abym mogła dojść do tego, czy naprawdę byłam 
molestowana. Jestem gotowa rozbabrać głębiej ten mój zamęt, ale potrzebuję twoje pomocy. Nie chcę od 
ciebie opinii, że było tak lub siak, ani przypuszczeń jak mogło być. Chcę sama dojść do tego, co mi się 
przytrafiło. Chcę, abyś pomógł mi objąć w posiadanie te moje wspomnienia i doświadczenia.” 



Szukaj potwierdzeń tylko wtedy, gdy sama tego chcesz 
 Nawet jeśli nigdy nie znajdziesz dla swoich wspomnień niepodważalnych dowodów, to jakiś inny rodzaj 
potwierdzenia jest zwykle osiągalny. W rodzinie Rachel na przykład, wszyscy wiedzieli, że ojciec popełnia 
nadużycia emocjonalne, jest erotomanem i podsuwa swoim dzieciom pornografię (tzw. seksualne nadużycie 
bezkontaktowe). Choć nie mógł to być dowód bezpośredniego, kontaktowego jej molestowania, to utkwił Rachel 
w pamięci, dając zewnętrzne uwiarygodnienie innych powracających wspomnień. 
 Weryfikacja wykorzystania seksualnego to nie zawsze jest proces bezpośredni. Bardzo niewielu 
napastników przyznaje się do winy. Często też rodzina nie zdawała sobie sprawy z działań oprawcy, lub 
świadkowie nadużyć nie chcieli dopuścić do siebie tej prawdy. Jednak jeśli spojrzysz uważnie na swoją historię, 
zapewne znajdziesz w niej informacje pomagające ustalić, co tam się naprawdę działo. Przeglądanie starych 
albumów ze zdjęciami, pamiętników, wyciąganie opowieści rodzinnych - to wszystko może ci dać ślady 
prowadzące do sedna. Rozmowy z członkami rodziny, którzy byli wtedy blisko, z przyjaciółmi domu, 
nauczycielami, sąsiadami, psychologiem szkolnym - też mogą dać jakieś światło i informacje. Tak samo kartoteki 
medyczne.  
 Takie zbieranie informacji niesie jednak pewne ryzyko. Możesz nie trafić na nic ważnego i pomocnego, a 
za to narazić się emocjonalnie; takie powroty do domu dziecięcego, kontakty z dawnymi opiekunami i odwiedziny 
miejsc dawnego bólu mogą zachwiać tobą do głębi. Dlatego ważne jest, abyś decydowała się na takie śledztwo 
tylko wtedy, gdy jesteś gotowa i naprawdę chcesz - a nie dlatego, że czujesz czyjeś naciski lub nie umiesz dłużej 
wytrzymać bez „solidnych dowodów.” Takie poszukiwania śledcze nie są koniecznym fragmentem leczenia.143

 Dopóki nie planujesz pozwać oprawcy do sądu, wystarczą ci takie potwierdzenia, które usatysfakcjonują 
ciebie; nie musisz mieć dowodów w sensie prawnym, zdolnych wytrzymać krytykę i manipulacje adwokatów. 
(Zajrzyj do: Przepisy prawne nie przekładają się na zdrowienie, na poprzednich stronach). 

Jeśli rodzina wywleka temat „fałszywych wspomnień” 
 Jeśli twoja rodzina wywleka temat „fałszywych wspomnień”, masz prawo ograniczyć, a nawet zerwać z 
nimi kontakt. Masz prawo - i moralny obowiązek - chronić samą siebie. Gdy nadal przysyłają ci artykuły o „nie 
mających swojego zdania kobietach,” którym terapeuci robią „wodę z mózgu,” nie musisz ich czytać, jeśli nie 
chcesz; możesz wyrzucać je prosto do kosza. Jeśli nie masz chęci lub boisz się rozmawiać z bliskimi o swoich 
wspomnieniach i emocjach, zmieniaj temat, kończ dyskusję lub wychodź. Zawsze znajdziesz kilka opcji. Nauka 
właściwego dobierania ich do okoliczności, także jest częścią leczenia. 
 Nawet jeśli nie masz pewności, czy i co ci wyrządzono w dzieciństwie, i tak masz prawo stawiać granice i 
uszczuplać kontakt z rodziną w takim stopniu jakiego potrzebujesz. Choć może to nieraz być trudne - i dla ciebie, i 
dla nich - nie wiktymizujesz nikogo stawiając przed nim granice, nawet gdy całkiem się od niego odseparujesz. 
Rób to, co najlepsze dla ciebie; twoje dobro to twoje prawo. Daj sobie tyle czasu ile ci trzeba.144 (Więcej na temat 
separowania się od rodziny znajdziesz powyżej, w: Przepisy prawne nie przekładają się na zdrowienie). 

Powstrzymaj się, jeśli ujawnienie lub konfrontacja może wywołać w nich skrajnie wrogie reakcje 
 Nie rozmawiaj z rodziną na temat wykorzystania, jeśli nie jesteś jeszcze gotowa. Jeśli nie masz pewności 
co wtedy zaszło, i jeśli wciąż sortujesz i przesiewasz opcje, najlepiej jest odłożyć jakiekolwiek konfrontacje. 
Poczekaj, aż zyskasz większą jasność - wtedy trafniej zdecydujesz, czy konfrontacje to dla ciebie najlepsza 
droga.145

 Jeśli opowiedziałaś rodzinie o swoim wykorzystaniu lub skonfrontowałaś je z napastnikiem, a teraz masz 
wątpliwości, uczciwość nie przynosi wstydu. Zależnie od tego, co dla ciebie najlepsze, możesz powiedzieć 
zainteresowanym, że przestałaś być całkiem pewna, ale też możesz to odłożyć, aby się lepiej podbudować przed 
tą rozmową. Od ciebie też zależy, czy w tym czasie będziesz podtrzymywać kontakt, czy odsuniesz się by w 
spokoju zyskać większą jasność. Kiedy znajdziesz już własną prawdę, omów ją najpierw i z ludźmi, którym ufasz. 
Jeśli wcześniejsza wersja była błędna, sprostuj to przed nimi. Mimo, że nieraz tak trudne, uczciwe dzielenie się i 
otwartość to zawsze wiatr w żagle zdrowienia.  

Ruch na rzecz ocalenia ofiar nie spoczywa cały na twoich barkach 
 Jeśli w efekcie dłuższej i głębszej eksploracji przekonasz się, że nadużycia seksualne cię ominęły, w 
porządku będzie ogłosić tę prawdę. Nikomu nie zrobisz przykrości tym, że nie dzielisz z nim takiego samego typu 
traumy. Ruch na rzecz ocalenia ofiar nie spoczywa cały na twoich barkach.  

143  Szerzej o poszukiwaniu potwierdzeń piszą Lana Lawrence i Mary Anne Reilly w: Corroboration nad Evaluation 
of Delayed Memories of Abuse (Potwierdzenie i oszacowanie powracających wspomnień wykorzystania)” Moving Forward 
2, no.4, str. 15-16, oraz w: Research Your Childhood, The Courage to Heal Workbook (Zeszyt roboczy Odwagi Ocalenia). W 
obu pracach są wskazówki, jak trzeźwo ocenić możliwe pożytki i szkody z przeprowadzania śledztwa, jak się do niego 
przygotować, znaleźć wsparcie, chronić siebie, a także w jaki sposób zbierać informacje.  
144  Szczegóły jak radzić sobie z rodziną pierwotną zawarte są w rozdziałach: Ujawnienie i konfrontacja, na str. ___ i: 
Rodzina pierwotna, na str. ___. Także w: The Courage to Heal Workbook (Zeszyt roboczy Odwagi Ocalenia). 
145  Jeśli jednak w grę chodzi zagrożenie dzieci, będziesz musiała jakoś wyważyć między ich ochroną a własną. 
(więcej danych w ramce na str.       ). 



 Tego rodzaju twoje doświadczenie nie podważa ani nie unieważnia doświadczeń osób naprawdę 
molestowanych. To, że ty się pomyliłaś, nie znaczy, że mylą się one. Jest więc miejsce i dla ich doświadczeń i dla 
twoich. Szanuj ich odwagę i integralność i oczekuj, że one uszanują twoją. 

Pamiętaj, że możesz sobie ufać 
 Przede wszystkim ufaj swojemu poczuciu, mówiącemu ci kim jesteś i jakie są twoje doświadczenia. 
Proces zdrowienia, jeśli czegoś dotyczy, to nauki wierzenia samej sobie - własnym uczuciom i własnej 
rzeczywistości. 

JEŚLI  CHCESZ  WŁĄCZYĆ  SIĘ  DO  AKCJI 

 Wiele zdrowiejących ofiar martwi się tym, że obecny klimat niedowierzania może zaburzyć i 
wiktymizować inne ofiary i aktualnie wykorzystywane dzieci. Jeśli chcesz włączyć się do wspólnej akcji 
przezwyciężania zaprzeczeń i lansowanego przez medialną nagonkę negatywnego wizerunku ofiar, oto kilka 
sugestii. 

Zdobywaj  informacje 
 Mimo, że twoje osobiste doświadczenie ważne jest samo przez się, przydać ci się mogą informacje z 
innych źródeł - zwłaszcza jeśli masz do czynienia z mediami. Istnieją obszerne materiały, analizy i wyniki badań, 
które mogą poprzeć twoje stanowisko w odpieraniu nagonki. Wiele z nich podajemy w przypisach. Kolejne - w 
Przeglądzie źródeł pomocy na końcu książki.  

Odpowiadaj na listy 
 Członkowie ugrupowań tworzących „falę odbojową” z pasją ślą listy, wydzwaniają do mediów, organizują 
się. Mają dyżury telefoniczne, utrzymują kontakt z mediami, piszą artykuły, udzielają wywiadów. Dlatego ważne 
jest by ofiary i wspierający je ludzie również licznie występowali. Za każdym razem gdy w gazecie ukaże się jakiś 
zniekształcający prawdę czy napastliwy artykuł, na redakcję powinna spaść lawina naszych listów, prostujących i 
oprotestowujących. Hojnie więc używaj pióra lub edytora tekstu. Możesz dzwonić do rozgłośni i programów TV - 
lokalnych i ogólnokrajowych - czy to w odpowiedzi na materiał dyskredytujący ofiary, czy z ofertą, by teraz z nami 
zrobili audycję, dającą głos także naszej prawdzie o seksualnej traumie.  

Występuj publicznie 
 Propagatorzy i inspiratorzy nagonki liczą przede wszystkim na to, że zamkną nam usta. W naszym 
interesie jest pozostawać widzianymi i nie dać się zakrzyczeć. Musimy opowiadać światu prawdę o naszym życiu i 
doświadczeniach. Jeśli czujesz się wystarczająco mocno osadzona w sobie i pewna, by występować ze swoją 
historią publicznie, masz potężne narzędzie odporu. Ale nie czuj się w obowiązku korzystać z niego, jeśli nie jesteś 
przekonana, że to ci pomoże, wzmocni. 

Włączaj się w lokalne grupy 
 Spotykaj się w gronie innych ofiar i osób które je popierają. Ustalajcie wspólne strategie reagowania na 
dane publikacje i dzielcie się zadaniami. Śledźcie na bieżąco aktywność i działania grup tworzących nagonkę w 
waszym regionie - jakie cele atakują i po jakiej linii. Burza mózgów zaradzi temu w najlepszy sposób. 
Wymieniajcie ze sobą informacje i idee. Mniej lęku, a więcej siły, masz do dyspozycji, jeśli czujesz za sobą 
poparcie i moc grupy. 

Wstąp do organizacji dającej odpór nagonce 
 Odpieraniem ataków na ofiary zajmuje się wiele organizacji - lokalnych i ogólnokrajowych. Grupy 
pełniące służbę pomocy ofiarom, oferujące informacje i środki, dobijające się o reformy prawne i wspierające 
wiele innych wysiłków na rzecz rozpoznawania zagrożeń i prewencji dziecięcych nadużyć seksualnych - wszystkie 
te formacje są dobrym narzędziem konfrontowania się z nagonką. Jeśli pragniesz dołączyć do tej pracy swoją 
cząstkę energii i wysiłków, złap kontakt z ugrupowaniem wybranym ze spisu na końcu książki.  

Pamiętaj: jest w porządku również gdy się nie włączysz 
 Wiele ofiar dostrzega potrzebę działania i czuje chęć, ale ze względu na wcześniejsze fazy procesu 
leczenia są one jeszcze zbyt podatne na zranienie i muszą dać priorytet ochronie siebie. Jest jak najbardziej w 
porządku jeśli się nie przyłączasz; ochrona samej siebie to najważniejsza twoja odpowiedzialność. Kiedy się 
umocnisz, będziesz miała moc, by się nią dzielić. Dlatego podstawą jest zawsze twoje dobro. Pisarka i działaczka 
Sandra Butler mówi: „Dla dzisiejszej kobiety w naszej kulturze, branie odpowiedzialności za siebie samą i własne 
życie jest najwyższym aktem politycznym.”146

PERSPEKTYWA  NA  PRZYSZŁOŚĆ 

146  Sandra Butler, rozmowa osobista, 10 października 1993. 



 Kroki jakie w ostatnich piętnastu latach zrobiliśmy w rozpoznawaniu nadużyć seksualnych na dzieciach i 
radzeniu sobie z nimi, są i pozytywne, i dalekosiężne. Jako społeczeństwo zaczęliśmy bronić praw dzieci do życia i 
wzrastania w środowisku wolnym od przemocy, maltretowania, wykorzystywania emocjonalnego oraz tajnego 
seksualnego terroryzmu. Podważyliśmy odwieczne status quo - dzieci jako przedmiot poddańczej własności - i w 
rezultacie nasze z trudem wywalczone zdobycze stały się celem ataków. Obecna „fala odbojowa” bijąca w ofiary 
wykorzystania seksualnego w dzieciństwie, stanowi destrukcyjną, podkopującą siłę, której użycie jest  rozmyślne. 
 Jesteśmy na rozdrożu. Jako społeczeństwo i cywilizacja możemy albo kontynuować walkę o integralność 
każdego dziecka i każdej dorosłej ofiary, by w końcu uleczyć obecną sytuację - lub poddać się z powrotem 
zbiorowemu zaprzeczaniu, kolejny raz grzebiąc prawdę pod gruzami sumienia.  
 Tak więc postęp i wyzwolenie zależy od tego, abyśmy wciąż na nowo afirmowali nasze zaangażowanie w 
sprawę ocalenia skrzywdzonych seksualnie ofiar i powstrzymania nadal trwających masowych pedofilskich 
nadużyć. Przeszliśmy od milczenia na ich temat do mówienia o nich i świadomości. Przed nami jednak wciąż 
ogrom pracy. Dzieci nadal są wykorzystywane, w zastraszająco wysokich liczbach, dorosłe ofiary nadal cierpią i są 
dyskredytowane, a rodziny nie mogą się uporać z tymi pogwałceniami. Aby temu sprostać, musimy kontynuować 
wytrwałe kształcenie kadr - psychoterapeutów, pracowników socjalnych, policji i sądownictwa. 
 Uczelnie o profilach od medycznego, przez psychologiczne, pedagogiczne i resocjalizacyjne, aż po 
wydziały prawa, muszą włączyć do programu zjawisko wykorzystywania seksualnego dzieci i sposoby zaradzania 
mu.147 Psychoterapeuci i inni specjaliści muszą być szkoleni w takim towarzyszeniu leczonym ofiarom, które 
opierałoby się na wierze i szacunku dla ich prawdy, autentycznej empatii i profesjonalnym podejściu. 
 Musimy stworzyć warunki środowiskowe, w których ofiary WSD (wykorzystania seksualnego w 
dzieciństwie) będą mogły bezpiecznie występować, ich historie będą przyjmowane serio, a ochrona dzieci przed 
nadużyciami będzie miała priorytet. Musimy stworzyć klimat zachęcający do otwierania się i uczciwości, a nie do 
postaw obronnych i zaprzeczania - klimat, w którym ludzie będący sprawcami wykorzystania będą mogli się 
przyznać i wziąć na siebie odpowiedzialność, zamiast podłączać się do organizacji wzmacniających ich złość na 
prawdę i zaprzeczanie. Musimy zbudować programy, w których sprawcy znajdą dla siebie pomoc w zaprzestaniu 
swych seksualnych napaści na dzieci i leczeniu tego dewiacyjnego, kompulsywnego wzorca.  
 To jest najważniejsze: leczenie napastników. Edukacja społeczna, pomoc ofiarom w leczeniu, 
penitencjarne środki zapobiegawcze - to wszystko konieczne i ważne rzeczy, ale musimy też zmniejszać i w końcu 
zatrzymać dokonywanie dalszych seksualnych nadużyć i przestępstw na dzieciach. W tym celu konieczne jest 
rozwinięcie właściwego, szeroko zakrojonego leczenia sprawców, zwłaszcza tych jeszcze nieletnich.148

 Na arenie sądownictwa musimy znaleźć zabezpieczenia gwarantujące trafność opinii ekspertów 
sądowych jak i to, aby ewaluacje, przesłuchania i wyroki wolne były od uprzedzeń i niechęci wobec ofiar. 
 Należy uściślić granicę między areną prawną, a potrzebującą prywatności areną terapii. Proces 
uzdrawiania ma swoją integralność, która nie może podlegać sądowym ocenom czy dywagacjom.  
 Potrzebujemy więcej badań nad pamięcią, potraumatyczną amnezją i sposobami najefektywniejszego 
leczenia ofiar, które przeżyły wykorzystanie seksualne w dzieciństwie. Potrzebujemy pewności, że badania te będą 
bezstronne i otwarte na szukanie prawdy, a nie manipulowane w stronę jakiejś politycznej opcji. Potrzebujemy też 
nade wszystko wdrożenia tych badań do rozbudowy sieci ośrodków specjalizujących się w leczeniu napastników. 
 Musimy stale podkreślać, że ofiary zdrowiejące z WSD są najlepszymi ekspertami od swoich 
doświadczeń. Wielu specjalistów wypowiada się w ich imieniu, mądrze i zawile, wielu też lekceważy je, obraża, 
etykietuje, patologizuje i rewiktymizuje. W epicentrum tych burzliwych debat na temat ofiar WSD musimy 
pamiętać, że najgłębsze zrozumienie i najbardziej odkrywcze wglądy dostajemy właśnie od nich - od słuchania ich 
doświadczeń, a nie wywodów naukowych. Mówi o tym psychiatra Roland Summit: 

 Ofiary prowadzą nas, a nie my - je. Przypadek po przypadku, postępujemy za nimi w zapomniane 
obszary ich przeszłości - jeśli tylko jesteśmy na to gotowi. ... Musimy dopuścić fakt, że wspomnienia 
kogoś, kto przeżył i sam przeszedł drogę powrotną do nich, nawet zniekształcone i niekompletne, są 
pewniejszymi drogowskazami, niż nawet najlepsza mapa, wykreślona bez znajomości terenu.149

ZIEMIA SIĘ ROZSTĘPUJE 

147  Dopiero w ostatnich paru latach niektóre uniwersytety zaczęły przekazywać studentom instrukcje w tej dziedzinie. 
Jeszcze w 1989 roku, kiedy w różnych miejscach prowadziliśmy odczyty dla psychologów, psychoterapeutów, doradców 
małżeńskich, rodzinnych i dziecięcych, pracowników socjalnych, pielęgniarek a nawet nielicznych psychiatrów, 
zadawaliśmy im pytanie: „Kto z was w swojej dotychczasowej edukacji miał kiedykolwiek zajęcia związane z pomocą 
ofiarom WSD (wykorzystania seksualnego w dzieciństwie)?” Jeśli tego dnia dopisało szczęście, na czterysta osób uniosły się 
cztery ręce.  
148 The Safer Society Program (Program: bezpieczniejsze społeczeństwo) wydał wspaniałą serię książek i 
podręczników do pracy z seksualnymi napastnikami - szczegóły w Przeglądzie źródeł pomocy na końcu książki.  
149  Roland Summit, Hidden Victims, Hidden Pain: Social Aviodance of Child Sexual Abuse, wyd. Gail Elisabeth 
Wyatt i Gloria Johnson Powell (Newburry Park, CA: Sage Publications, 1988, str 52). 



 Gdy prawda zostaje raz ujawniona, to bez względu na to, jak usilnie ktoś próbuje ją znów zakopać, świat 
nie pozostanie już taki sam. Ofiary mają dziś odwagę mówić to, co od wieków było obwarowane najgrubszymi 
murami milczenia. „Co by się stało, gdyby choć jedna kobieta opowiedziała swą prawdę? ... Ziemia rozstąpiłaby 
się nam pod nogami” - mówi Muriel Rukeyser.150 I rzeczywiście. Ziemia się rozstępuje, odsłaniając miliony dzieci - 
miliony pogrzebanych milczeniem ofiar wykorzystania seksualnego wszelkich typów. Te, które przeżyły, stają się 
dorosłymi dziećmi, które - choć cierpią i nierzadko przekazują to cierpienie dalej - kryją w sobie niespotykaną siłę 
dążenia do wewnętrznej integralności i wzrostu. Nie pozwolimy zatkać sobie ust. Psycholog John Briere mówi: 

 Moją nadzieję czerpię z tego, że wyzwala nas mówienie prawdy. Kiedy kobiety upomniały się o prawa 
wyborcze, czy kiedy niewolnicy zaczęli czytać i pisać, czy - na dowolnym przykładzie - ludzie, którzy byli w 
jakikolwiek sposób krzywdzeni i pozbawiani praw, zaczynali publicznie mówić o swej krzywdzie i zdobywać 
narzędzia, nasza kultura już nie mogła potem wrócić do poprzedniego stanu wyparcia i zaprzeczania. 
Dlatego, że dziś tyle ofiar wykorzystania seksualnego w dzieciństwie ujawnia swoje krzywdy i sytuację 
światu, zajdą w nim trwałe zmiany. Wierzę, że nie uciszy ich już żadna powątpiewająca i negująca 
propaganda, jaka jest teraz modnym trendem.151

 Uczymy się, jako kultura, wartości odkrywania, poświadczania i upamiętniania prawdy. Ciągle tworzymy 
pomniki pozwalające nam uznać tragedie, przechodzić ich odżałowanie i uczyć się z nich. Mamy Vietnam Veterans 
Memmorial jak i Name Project’s AIDS. Mamy Amerykańskie Muzeum Holokaustu, na którego otwarciu 22 kwietnia 
1993 roku Elie Wiesel mówiła:  

 Esencją tej tragedii jest to, że nigdy nie zostanie w pełni wypowiedziana. ... Mimo to spoczywa na 
nas obowiązek próbowania. Nie mówić, znaczyłoby zapomnieć. Zapomnieć, znaczyłoby zabić ofiary raz 
jeszcze.  ... Pamięć to nie tylko zwycięstwo nad czasem. To zwycięstwo nad niesprawiedliwością.152

 Poetka Marge Piercy pisała: „Pamięć jest najprostszą formą modlitwy.”153 Może właśnie dlatego, że 
pamięć jest tak integralną częścią naszego istnienia, zdrowienia, przemiany społecznej, a nawet naszej modlitwy, 
ataki na nią tak mocno nas dotykają. I dlatego na nią są kierowane.  
 Nie można postąpić naprzód nie czując oporu. Wszystkie postępowe zmiany społeczne wymagają czasu i 
zaangażowania wielkiej liczby ludzi po stronie dobra. Nie ma jednak sensu patrzeć na to optymistycznie lub 
pesymistycznie. Ważne jest tylko skupiać się na właściwym własnym wysiłku, bo gdy dobrze pielęgnujesz swój 
ogród, plony same urosną. Taka jest rzeczywistość; reszta jest bez znaczenia. Ważne jest pamiętać, że to nie 
słowa przesuwają góry, ale nasza praca - właściwa, nakierowana na prawdę, praca.  
 Ofiary wykorzystania seksualnego w dzieciństwie, jak i ci, którzy je wspierają, są gotowi i palą się do 
niej. Zaszliśmy zbyt daleko, żeby chcieć się zatrzymać.  

__________ 

150  Wyjątek z Kathe Kollowitz, w: The Collected Poems of Muriel Rukeyser (New York: McGraw-Hill, 1982). 
151  Forest, Wywiad z Johnem Briere, str. 21. 
152  Elie Wiesel, For the Dead and the Living We Must Bear Witness, w: Bostonia, 2 (lato 1993, str. 15). 
153  Marge Piercy, Black Mountain, w: Avaliable Light (New York: Knopf, 1988). 


